
T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

01-AKT / 202001-

Akusztikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Az erősített élőzenei koncertek és a hallásvédelem kapcsolata

Az előadás elsősorban a fesztiválok erősített zenei programjai, a fesztiválozókat érő zajterhelés és az átmeneti halláskárosodás
összefüggéseit ismerteti a hallgatókkal.

1. óra
Az akusztika és az audiológia kapcsolata, A hang néhány alaptulajdonsága
Vizsgált audiológiai paraméterek ismertetése, A hallás mechanizmus bemutatása
Előírások audiológiai kabinokra: MSZ EN ISO 8253 szabványsorozat
Magyar rendeletek a környezeti zajra

2. óra
Zajmérések és audiológiai mérések a gyakorlatban
Helyszíni programok, Zajmérések
Audiológiai vizsgálatok, Gyermekrendezvények, Hallásvédelem
A fesztiválok bemutatása számokban

új

2
01-AKT

Borsi Gergely

borsi.gergely@aratokft.hu +36 20 5366362Borsi GergelyElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

01-AKT / 202002-

Akusztikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Akusztikai szakmai továbbképzés - Zajvédelem

Fenntarthatóság és a vasúti zajvédelem 
A MÁV csoport Környezetvédelmi koncepciója alapján bemutatásra kerülnek a fontosabb feladatok, a vasút előnyei és a
MÁV Szolgáltató Központ környezetvédelmi feladatai
az akusztikai alapfogalmakon túlmenően a vasút zaj és rezgésvédelmi feladataival foglalkozik. Bemutatásra kerül az Európai Unió
zajvédelmi követelményrendszere, ezen belül az egységes zajszámítási metodika, a zajtérképezés módszertana, továbbá

    ismertetésre kerülnek a vasúti zaj és rezgésvédelem gyakorlati lehetőségei
"Harmonica index” a környezeti zajok minősítéséhez, széleskörű érthető bemutatásához - esettanulmányok

Bevezetés, az egyenértékű hangnyomásszint mint mutató előnyei és hátrányai, alternatív mutatószámok, harmonica index
fogalma, harmonica index számítása, előnyei, alkalmazási példa, zajcsökkentés sajátosságai, külföldi és hazai

   esettanulmányok, konklúzió

FOLYT:
Az új ISO 1996 környezeti zajvizsgálat szabvány ismertetése

Az ISO 1996 szabvány sorozat [1, 2] 1982 óta foglalja össze a környezeti zaj kezelés műszaki szabályait (fogalmak, mérési és
megítélési eljárások). Az előadás a szabvány sorozat 2016-os és 2017-es felülvizsgálata során bevezetett módosításokat és új

    témaköröket mutatja be.
1. A szabványsorozat általános ismertetése, mondanivalója, kitérve a legfontosabb részletekre
2. Új témakörök: háttérzaj és alapzaj, meteorológia, megbízhatóság
3. Új témakörök: a lakossági toleranciaszint fogalma, kezelése

részletek a mellékletben

új

6
01-AKT

Buskó András
Muntag András

Koordnátor: Koscsó Gábor

koscso@ara.bme.hu

Buskó András
Muntag András

Koordnátor: Koscsó Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

01-AKT / 202003-

Akusztikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Akusztikai szakmai továbbképzés - Épületakusztika

Beszédérthetőség építészeti, terem- és elektro-akusztikai vonatkozásai

Az akusztikai jogszabályoktól az akusztikai célú szerkezetek tervezéséig, a szerkezetek kiválasztásáig

A teremakusztikai tervezés korszerű módszerei – szempontok az építészeti tervezéskor

mellékletben

új

6
01-AKT
07-EPT

dr. Balogh Géza
dr. Reis Frigyes
Borsiné Arató Éva
Alabárdos Zsuzsanna

Koordnátor: Koscsó Gábor

koscso@ara.bme.hu

dr. Balogh Géza
dr. Reis Frigyes
Borsiné Arató Éva
Alabárdos Zsuzsanna

Koordnátor: Koscsó Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Akusztikai Szakmai Tagozat - 3 -



t/szSzakmai Tagozat anyag jellege:

02-AMT / 202001-

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Emelő gépek üzemeltetése a munkavédelem és a műszaki biztonság
tükrében

I.rész Emelőgépek vizsgálatának aktuális tapasztalatai a munkavédelmi ellenőrzések során
II rész Szemlélet változás a vizsgálatok során a korszerű technológiájú gépek ellenőrzésénél
III. rész Az emelőgépek területén bemutatott új megoldások 
IV. rész  A vizsgáztatások bemutatása a vizsgálati jegyzőkönyv alapján az új szabvány szerint
     1 rész Targoncák

új

6
02-AMT

Büki Gábor
Marosvári László
Szabó Mihály

gabor.buki@icloud.com +36304322277Büki Gábor
Marosvári László
Szabó Mihály

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T / SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

02-AMT / 202002-

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Gépészeti, Emelőgépes és Munkabiztonsági Szakmai Nap 2020 -
DEBRECEN, 03.24

Hegesztett szerkezetek – Mozgó munkaállványok – Emelőeszközök
legújabb fejlesztési eredményei

8:30–8:55 Regisztráció
8:55–9:00 Köszöntő
Előadó: Dr. Liska András, HBM MK elnök Veres Sándor Szakcsoport elnök
9:00–9:45 Hegesztett szerkezetek integritása- különös tekintettel az emelő berendezésekre
Előadó: Dr. Varga Ferenc okl. gépészmérnök
9:45-10:30 Kockázatkezelés a hegesztésben- Gyártás és javítás
Előadó: Dr. Varga Ferenc okl. gépészmérnök
10:30–10:45 Konzultáció az elhangzott előadások kapcsán
10:45–11:00 Kávészünet
11:00–11:45 Mozgó munkaállványok műszaki követelményei és vizsgálati módszerei I.
Előadó: Dr. Berta János okl. gépészmérnök

11:45–12:30 Mozgó munkaállványok műszaki követelményei és vizsgálati módszerei II.
Előadó: Dr. Berta János okl. gépészmérnök
12:30–12:45 Konzultáció az elhangzott előadások kapcsán
12.45-13.30 EBÉD
13:30–14:15 Emelőeszközök RFID azonosítása – megoldások, rendszerek, működtetés
Előadó: Vigh László okl. gépészmérnök
14:15–15:00 Legújabb fejlesztések a teherláncok és műanyagszálas kötelek területén
(12-es osztály; Supra, Magnum)
Előadó: Schliesshahn Henrik okl. gépészmérnök
15:00-15:15 Konzultáció az elhangzott előadások kapcsán

egyedi

6
02-AMT

12-GT

Veres Sándor
Varga Ferenc
dr. Berta János
Vigh László
Schliesshahn Henrik

+36 30 354 6772Veres Sándor
Varga Ferenc
dr. Berta János
Vigh László
Schliesshahn Henrik

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Szakmai Tagozat - 5 -



T / SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

02-AMT / 202003-

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Felvonó szakmai nap

A felvonó és mozgólépcső tervezők, szakértők, továbbá az ellenőrök
szakmagyakorlásának fenntartására

ELSŐ NAP
09.00 – 09.10 Köszöntő ea: Gyökér Imre – ÉMI-TÜV SÜD Kft.
09.10 – 09.55 Hajtóművek tervezési szempontjai, biztonsági berendezések megfelelő kiválasztása
10.10 – 10.55 Jogszabályok, jogszabály változások, szervezeti változások
10.55 – 11.55 Frekvencia szabályozott felvonó hajtások alkalmazásának kockázatai és

a várható fejlődési irányok
13.00 – 13.45 Felvonók és mozgólépcsők energiahatékonysága
13.45 – 14.30 Újdonságok a vezérlések terén
14.45 – 15.30 Felvonók felújítása a SNEL szabványok alapján
15.30 – 16.15 Gépkocsi parkolóemelő, v.s. személy- teherfelvonó
16.15 – 17.00 Emelőgépek vizsgálati rendje
17.00 – 17.30 Új típusú hajtóművek

MÁSODIK NAP
08.30 – 09.20 Mozgólépcsők öregedési folyamatai, veszélyei, tipikus hibajelenségek
09.20 – 10.05 MSZ EN 81-20:2014/2019 szabvány újdonságai és az ezzel kapcsolatos szemléletváltozások;
gyakorlati megvalósítások
10.20 – 11.05 Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda tervezői, szakértői engedélyeinek jogi környezete
11.05 – 11.55 Túláramok, túlfeszültségek
13.00 – 13.30 Csőtengelyes hajtóművek veszélyforrásai
13.30 – 14.15 Új személy és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben MSZ EN 81-21
14.30 – 15.15 Mentések, vészmentések
15.15 – 16.00 Felvonó és mozgólépcső balesetek és jogi eljárások
16.00 – 16.30 VIZSGA

egyedi

6
02-AMT

Gyökér Imre
Sólyom András
Pethő Sándor
Tarnik István
Honvári Gábor
Kurucz Zoltán
Darabos Zoltán
Hajdú László, Pintér András

Horváth László
Kamarás Péter
Hebők László
Barkai Adrián
Koltai Henrik

ÉMI TÜV SÜD közreműködésével

+36 30 354 6772Gyökér Imre
Sólyom András
Pethő Sándor
Tarnik István
Honvári Gábor
Kurucz Zoltán
Darabos Zoltán
Hajdú László, Pintér András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Horváth László
Kamarás Péter
Hebők László
Barkai Adrián
Koltai Henrik

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

04-ELT / 20201-

Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

1 Villámvédelem

A villámvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazó jogszabályok, pl. OTSZ, villamos TvMI fontos villámvédelemmel kapcsolatos
fogalmainak áttekintése. Jellemző értelmezési hibák. A norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai.
A villámvédelmi terv tartalmi követelményei. Norma szerinti villámvédelem (külső villámvédelem és túlfeszültség-védelem)
létesítésének egyes szabályai. Villámvédelmi kockázatkezelés, esettanulmányok, tipikus hibák, Elszigetelt villámvédelem egyes
kérdéseinek tisztázása, s biztonsági távolság számítása, megoldási lehetőségek. Koordinált túlfeszültség-védelem kialakítása,
szabványi követelmények változása, tervezési alapelvek. Aktuális kérdések, interaktív konzultáció.

1. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései I.
2. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései II.
3. Változások a túlfeszültség-védelemben: szabványi változások
4. Változások a túlfeszültség-védelemben: szabványi változások II.
5. Koordinált túlfeszültség-védelem definíciója és létesítése az
6. Konzultáció

áthozott

6
4-ELT

Dr. Kovács Károly DEHN SE + Co KG Magyarországi
Cégképviselő

egyetemi adjunktus

kovacs.karoly@dehn-hu.com 36-30-824-2476Dr. Kovács KárolyElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

DEHN SE + Co KG
Magyarországi
Cégképviselő

Villámvédelem

on-line előkészíthető:

alcím:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 7 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

04-ELT / 202002-

Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Energia elosztási berendezések és rendszerek tervezése

az IEC /MSZ / EN 614391,-2 tükrében

Összefoglalás az iparágat meghatározó hatályos jogszabályi keretekről, a nemzetközi és hazai szabványok rendszeréről.
Az MSZ EN 61439 szabványcsalád és ezen belül a kisfeszültségű teljesítménykapcsoló és teljesítményvezérlő berendezésekre
vonatkozó fejezetek ismertetése. Szükséges szintű tájékoztatás a konstrukciós és működési követelményekről és azok teljesítésének
módjairól, részletes információk az igazoló ellenőrzések előírásairól, lehetőségeiről. A szabvány által elfogadott értékelési módszerek
és az ezeken alapuló, általánosan elérhető segédletek, alkalmazások ismertetése.
A tervezés napi gyakorlatában is pontos, szakszerű és jól használható információk és kipróbált gyakorlati módszerek bemutatása az
MSZ EN 61439 szerinti elosztó-tervezés szempontjából egyik legkritikusabb pontról, a melegedés ellenőrzéséről és méretezéséről.

I. Bevezetés, áttekintés, EU és hazai jogszabályok és szabványok
II. Áttekintés, újdonságok és változások a szabványban, az MSZ EN 61439 1. - 4. fejezet
III. Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány 5. – 9. fejezete
IV. Konstrukció igazoló ellenőrzés és Darabvizsgálat, egyszerű melegedésszámítás
V. Melegedésigazoló ellenőrzés szoftveres alkalmazásai, gyakorlati példák
VI. Konzultáció

áthozott

6
4-ELT

Bottka László okl. villamosmérnök

Laszlo@Bottka.hu
bottka.laszlo@mile-kft.hu

36-20-283-0998
36-20-354-9300

Bottka LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

okl. villamosmérnök

Energia elosztási berendezések és rendszerek tervezése

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

04-ELT / 202003-

Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése

Bevezetés, legfontosabb előírások, építészeti követelmények, nyomvonalak kialakítása. Csoport besorolás menete, higiéniai és a
villamos rendszerek, világítási hálózatok. Energiaellátás kialakítása.
Áramütés elleni védelem. Gyengeáramú rendszerek. Mérések, vizsgálatok, tervezési dokumentumok.

1. Bevezetés, legfontosabb előírások, építészeti követelmények, nyomvonalak kialakítása (45 perc)
2. Csoport besorolás menete, higiéniai és a villamos rendszerek, világítási hálózatok (45 perc)
3. Energiaellátás kialakítása (45 perc)
4. Áramütés elleni védelem (45 perc)5. Gyengeáramú rendszerek (45 perc)
6. Mérések, vizsgálatok, tervezési dokumentumok (45 perc)

áthozott

6
3-EMT
4-ELT

05-ENT

Papp Péter
Tóth Zoltán
Kerese János

villamos tervező
villamos tervező
orvostechnológus

peter.papp@tebodin.com
tezebub@gmail.com
kerese.prokonkft@mail.tvnet.hu

36 30 687 7549
36 30 411 2745
36 20 9293409

Papp Péter
Tóth Zoltán
Kerese János

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

villamos tervező
villamos tervező
orvostechnológus

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

04-ELT / 202004-

Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Villamostervezés az OTSZ szellemében

A Tűzvédelmi Szabályzatnak a korábbi Szabályzattól eltérő koncepciójának ismertetése.
A tervezői felelősség és szabadság szerepe.
Az OTSZ és a TVMI kapcsolata.

- A villamos tervező feladatai az alábbi területeket illetően:
- A villamos hálózatok kialakítása építményekben és épületszerkezeteken.
- A vezetékrendszerek és ezek épületszerkezeteken történő átvezetése, tűzterjedés.
- A tűzeseti fogyasztók villamos ellátása a működőképesség fenntartása.
- Működtetések és vezérlések.
- A napelemes rendszerek tűzvédelmi vonatkozásai.

áthozott

6
4-ELT
5-ENT

Rajkai Ferenc okl. villamosmérnök

rajkai@hungaroproject.hu 36209434611Rajkai FerencElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

okl. villamosmérnök

Villamostervezés az OTSZ szellemében

on-line előkészíthető:

alcím:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 10 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

04-ELT / 202005-

Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 E-mobilitás

Az előadás segítséget nyújt az elektromos meghajtású gépkocsik energia ellátó létesítményeinek (e-kutak = EV Charging Station)
tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő szakmagyakorlók számára. Segítséget nyújt továbbá a szakszerviz
háttér szakmai feltételeinek, speciális munkavédelmi feladatainak meghatározásában, valamint e szervíz pontok tervezéséhez. Az
előadás anyagát eredményesen használhatják az Elektrotechnikai Tagozat- a Közlekedési Tagozat-, az Energetikai Tagozat-,
Hírközlési és Informatikai Tagozat-, valamint a Tűzvédelmi-, ill. Munkabiztonsági Tagozat- szakmagyakorlói.
EV Charging Station, terminológia, E-kutak, szakszervizek. Lassú-, illetve villámtöltő oszlopok közcélú csatlakozása.
Hálózatfejlesztési trendek. Okos hálózatok adatainak informatikai integrálása, német és angolszász rendelkezések, szabványok,
speciális követelmények, európai gyakorlat.

01 Meghatározás
02 Célterület
03 Történelmi áttekintés
04 Peremfeltételek
05 Akkumulátor rendszerek
06 Energia átvitel - csatlakozók
07 Energia ellátás – töltő oszlopok , kábelek
08 Töltés vezérlés– intelligencia
09 Táv elérés / távüzemeltetés
10 Önjáró személygépkocsik

áthozott

6
4-ELT
5-ENT

15-KÖT

Darvas István

darvas.istvan@mile-kft.hu +36 20 250 3100Darvas IstvánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

E-mobilitás

on-line előkészíthető:

alcím:
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06 Robbanásbiztonság-technikai megfelelés

A ma érvényes robbanásbiztonság-technika átfogó témakör, mely egyszerre érinti és szabályozza a villamos, műszerész és gépész
szakirányban tevékeny gyakorló kollegák mindennapi működési területét. Ez a témakör több szakmai tagozat szakembereinek
együttműködését igényli és a kamarai oktatásból, szakmai továbbképzésből eddig hiányzott. Célunk egy átfogó szemléletű, a
szakmák összefüggéseit és kapcsolódásait egységesen tárgyaló oktató és szakmai anyag létrehozása, amely a magyar, európai és
nemzetközi előírásokat áttekintve, útmutatást ad a jó gyakorlatra és korszerű tudásanyagával, alapul szolgálhat a szakmagyakorlók
tevékenységéhez.

Kell vagy kötelező?
robbanásbiztos v robbanásveszélyes?
hazai és nemzetközi tapasztalat
kapcsolódás villamos, műszerész, gépész szakterü̈letekhez
villamos és nem villamos gyújtóforrások
vonatkozó előírások
projektmenetrend
TERVEZŐI Feladatok
a kötelező minimum megfogalmazása
személyi kompetenciák
napi gyakorlat

áthozott

6
4-ELT
5-ENT
7-ÉGT

Veress Árpád

veress@exnb.eu +36 30 9660 223Veress ÁrpádElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés

on-line előkészíthető:

alcím:
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07 Épületautomatikai rendszerek

Előírások és a gyakorlat összefüggései a tervezés során. Az épületautomatika aktuális kérdései, a különböző villamos, automatikai
informatikai és gépészeti szakágak feladatai és együttműködése a tervezés, létesítés és üzemeltetés folyamatában.
A/ BEVEZETÉS
01 Meghatározások                      02 Célterületek
03 Peremfeltételek                        04 Történelmi áttekintés
05 DDC rendszerek                      06 Osztott intelligencia
07 „Smart Grid” – okos mérés      08 Táv - elérés / távüzemeltetés
B/ TECHNOLÓGIA-Alapfogalmak
01 Vezérlés - eseményvezérlés   02 Szabályozás
03 Mérés / analóg és digitális       04 Logikai funkciók
05 Érzékelők / Parancsadók         06 Beavatkozók / Parancs végrehajtók

C/ BUSZRENDSZEREK - Alapfogalmak
01 OSI modell / Topológia
02 Kommunikáció, protokollok (TCP/IP, KNX, MODBUS,
BAC net, CanBus, RF)
03 Adatbázis kezelés
04 Szoftverek / ETS, OPC (Object Linking&Embedding for
Process Control)
05 Célhardverek (Web Szerver)
06 Média csatolók /átjárók (gateway)
D/Tervezési - gyakorlati példák

áthozott

6
04-ELT
07-ÉGT

Darvas István
Balogh Zoltán

darvas.istvan@mile-kft.hu
bz@knxhungary.eu

+36 20 250 3100
+36 30 970 5312

Darvas István
Balogh Zoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Épületautomatikai rendszerek

on-line előkészíthető:

alcím:
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08 Szünetmentes áramellátás

Az UPS berendezések rendszerfilozófiája, működése, kimeneti jellemzők szerinti osztályozása. Megbízhatóság, rendelkezésre állás.
Az áramellátó rendszerek költségei. A szünetmentes áramellátó rendszerek osztályozási szempontjai a mechanikai kialakítás szerint.
Dízel aggregátorok.

I. Az UPS berendezések rendszerfilozófiája, működése, kimeneti jellemzők szerinti osztályozása
II. Megbízhatóság, rendelkezésre állás
III. Az áramellátó rendszerek költségei
IV. A szünetmentes áramellátó rendszerek osztályozási szempontjai a mechanikai kialakítás szerint.
V. Dízel aggregátorok
VI. Konzultáció

áthozott

6
04-ELT

Vörös Miklós
Dr.Kárpáti Attila
Mosonyi Károly
Steiner János

office@interpower.hu
karpati@aut.bme.hu
office@interpower.hu
j.steiner@cad-server.hu

+36 30 933 3831
+36 30 496 0663
+36 30 9414484
+36 70 311 8011

Vörös Miklós
Dr.Kárpáti Attila
Mosonyi Károly
Steiner János

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Szünetmentes áramellátás

on-line előkészíthető:

alcím:
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09 Megújuló energiatermelő rendszerek

OTSZ 5.0 és TvMI kapcsolata, OTSZ 5.0 jogszabályi környezete. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) napelemes rendszer
vonatkozásai. AC és DC rendszerek lekapcsolásának ismertetése. TvMI előírások betervezése a napelemes rendszerekbe.
Vizsgálatok és dokumentálás. Napelemes rendszerek dokumentálási követelményei MSZ EN 62446:2010 szabvány szerint. Üzembe
helyezési vizsgálatok és ellenőrzési követelmények szabványi előírásai. Napelemes rendszerek átadási dokumentációi.

I. modul OTSZ 5.0 és TvMI
OTSZ 5.0 és TvMI kapcsolata
OTSZ 5.0 jogszabályi környezete
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv ( TvMI ) napelemes rendszer vonatkozásai
AC és DC rendszerek lekapcsolásának ismertetése
TvMI előírások betervezése a napelemes rendszerekbe

II. modul Vizsgálatok és dokumentálás
Napelemes rendszerek dokumentálási követelményei MSZ EN 62446:2010
szabvány szerint
Üzembe helyezési vizsgálatok és ellenőrzési követelmények szabványi előírásai
Napelemes rendszerek átadási dokumentációi
III. modul Kiserőművek, erőművek
Földi telepítésű rendszerek tervezése
Rendszer topológiák, rendszerek főbb elemeinek követelményei
Tervi és dokumentációs követelmények
Jogszabályi környezet

áthozott

6
04-ELT
05-ENT

Mészáros Lajos
Schotter Károly

meszaros.lajos@advivo.hu
karoly.schottner@expleo.hu

+36 30 864 21 35
+36 30 545 0086

Mészáros Lajos
Schotter Károly

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Megújuló energiatermelő rendszerek

on-line előkészíthető:

alcím:
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10 Világítástechnika

Világítási megoldások belsőterekben a LED fényforrás alkalmazásának előtérbe helyezésével. Mi a különbség az energiatakarékos
és az emberi munka számára értékes világítás között, optimumok a fényforrások, és világítási megoldások tükrében, látás, stb.
Gyakorlati példák bemutatása, számításokkal alátámasztva, különböző fényforrással üzemelő lámpatestek összehasonlításával.
Iroda, Ipari csarnok, Kiállító tér / kereskedelmi egység. Hálózati problémák, helyszíni méréshez szükséges ismeretek, szempontok,
módszerek. Kültéri- és sport-világítási trendek és rendszerek a LED fényforrás alkalmazásának előtérbe helyezésével.
Külsőtér, Sportvilágítás.

I. Bevezetés, alapfogalmak
II. Belsőtéri világítás
III. Sportvilágítás
IV. Kültéri világítás
V. Vezérlés, LED

átdolgozott

6
04-ELT

Nagy János
Rajkai Ferenc
Major Gyula (Sportvilágítás)
Fejes Gábor (Kültéri világítás)
Schulz Gábor (vezérlés, LED)

elnok@vilagitas.org
rajkai@hungaroproject.hu
major.gyula@t-onine.hu
fejes.gabor@hofeka.hu
lightronic@lightronic.hu

+36 30 931 1060
+36 20 943 4611
+36 30 957 8975
+36 20 461 0114
+36 30 931 7790

Nagy János
Rajkai Ferenc
Major Gyula (Sportvilágítás)
Fejes Gábor (Kültéri világítás)
Schulz Gábor (vezérlés, LED)

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Világítástechnika

on-line előkészíthető:

alcím:
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11 Gyengeáramú rendszerek

Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszerek

Audiovizuális rendszerek, CCTV és vagyonvédelmi rendszerek

elektroakusztika, Konferenciatechnika, Megjelenítő rendszerek, Digitális kép/hangátviteli
hálózatok, digital signage, Audiovizuális vezérlő rendszerek, Akadálymentesítés, Rendezvénytechnika, Hatásvilágítási rendszerek.
Broadcast
TV/rádióstúdiók, saját kamerarendszerek és DS tartalomelőállítás. AR/VR rendszerek. Audiovizuális rendszerekre optimalizált
informatika.
CCTV és vagyonvédelmi rendszerek: Analóg-IP kamera rendszerek tervezési megfontolásai; speciális IP nagyfelbontású kamerák
alkalmazási lehetőségei: stadion megfigyelés; középtávolságú adatátvitel az IP kamera rendszerekben,
Nagy IP CCTV rendszerek és hálózati követelményeik, topológiájuk, Biztonságtechnikai rendszerek kiválasztási szempontjai,
Beléptető és behatolás jelző rendszerek hálózatos kapcsolatai.

áthozott

6
04-ELT
13-HIT

01-AKT

Balogh Géza- Elektroakusztika
Tóth Levente-Videó megfigyelő
rendszerek

geza.balogh@intertongroup.com
toth.levente@uni-nke.hu

+36 30 919 0438
+36 30-933-2415

Balogh Géza- Elektroakusztika
Tóth Levente-Videó megfigyelő
rendszerek

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Gyengeáramú rendszerek

on-line előkészíthető:

alcím:
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12 Tervezéstől az üzemeltetésig

A villamos hálózatok minőségi problémái

Az 1991. évi minőségbiztosítás, mint szabályozás alapja, változások a villamosenergia szolgáltatás és felhasználás feltételeiben: - új,
eddig nem ismert, nem alkalmazott szabvány ajánlások bevezetése, - A MEH állásfoglalás hatása a szolgáltatóra és a
felhasználókra, - a zavarok okai, meghatározása valamint ezek hatása a felhasználóra nézve.
A tervezői munkát befolyásoló, villamosenergia elosztó hálózatok szolgáltatóira, illetve a csatlakozó fogyasztókra vonatkozó
szabvány előírások és szakmai ajánlások:- feszültség zavarok, a szolgáltatóval szembeni elvárások, - felhasználó által generált
zavarok, a fogyasztóval szembeni elvárások, - tervezői, kivitelezői és az üzemeltetői felelősségek
Műszaki előrelátás, mint a zavarelhárítás első lépcsője:- tervezői felelősség, a nemlineáris eszközök felismerésében, - kivitelezői
felelősség a zavarkibocsátás minimalizálása érdekében, - műszaki ellenőri kötelesség a hatályos szabványajánlások ismeretében

Mérés és vizsgálat, mint a zavarelhárítás második lépcsője:- üzemeltetői felismerés alapja, szabványajánlások a vizsgálati
feladatokhoz, - a méréshez szükséges műszerek kiválasztása az elvárások alapján, - a mérési eredmények objektív értékelési
szempontjai és módjai
Kompenzálás, mint a zavarelhárítás megoldása: - gyakorlati ismeretek megfogalmazása a zavarok kompenzálására, - beszéljünk
elfogulatlanul a kompenzálás műszaki eszközeiről és a lehetőségekről, - a megvalósítás gyakorlati módja és lehetősége
Értékelés valós műszaki tapasztalatok bemutatásával az anomália okozta feladat megismerésétől a felismerésen át az elhárításig:
- Kérdések és válaszok

áthozott

6
04-ELT
05-ENT

Túróczi József

turoczi.jozsef@ttemi.hu +36 30 9281 972Túróczi JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

A villamos hálózatok minőségi problémái

on-line előkészíthető:

alcím:
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13 UPS és aggregátor együttműködés

A szakmai továbbképzés keretében betekintést nyerhetnek számos berendezés működésébe, megismerhetik az eszközök osztályba
sorolását és a felhasználási területek szerinti egyedi specifikációkat, továbbá a szünetmentes áramellátás valamennyi részterületét
érintő kérdésükre azonnali választ kaphatnak.

1.EXTOR Kft. cég és termékbemutató
2.UPS berendezések működésének műszaki szempontból történő bemutatása
3.CAD Server Kft. cég és termékbemutató
4.Dízel aggregátorok működésének műszaki szempontból történő bemutatása
5. UPS és dízel aggregátor együttműködés elméleti és gyakorlati bemutatása

új

6
04-ELT

Gajdos Péter
Tasnádi Endre

gajdos@extor.hu
e.tasnadi@cad-server.hu

+36 30 445 4828
+36 70 377 0515

Gajdos Péter
Tasnádi Endre

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

UPS és dízel aggregátor együttműködés

on-line előkészíthető:

alcím:
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14 ÉPÜLETEK KORSZERŰ AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREI

ÉPÜLETEK KORSZERŰ AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREI

Tervezési direktívák
Rendszertechnikai sajátosságok és felépítések
Kapcsolódási pontok más rendszerekkel
Korszerű AV eszközök és rendszerek
Üzemeltetési feltételek, közép- és hosszú távú használatához szükséges ismeretek
Tipikus felhasználási területek példákkal (esettanulmányokkal)

új

6
04-ELT
1-AKT

Makkay Imre
Rédei Bálint

makkay@chromasound.hu
balint@chromasound.hu

-16040,31186141428Makkay Imre
Rédei Bálint

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs
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ÉPÜLETEK KORSZERŰ AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREI

on-line előkészíthető:

alcím:
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15 Pollack EXPO 2020 - villamos szekció

* Villamosmérnöki feladatok a biztonságos vasút üzemeltetésben
* Mi a különbség egy mai olcsó és egy high-end oszcilloszkóp között?
* Hidrogén üzemű tüzelőanyag-cellás berendezések és technológiák fejlesztése
* Intralogisztikai fejlesztések, automatizált magasraktári technológiák fejlesztése 
* Energiatárolók, mint a jövő hálózatának részei
* Halljuk-e az elektromágneses zavarjeleket? avagy a „Hypersonic effect” és az EMC kapcsolata
* Villamosgépek tervezése “Multiphysics” és Rendszer perspektívából: A csatolt hajtás rendszer analízistől a gyémánt szigetelésekig.

részletes elóadásprogram a mellékletben

új

6
04-ELT
05-ENT

Tarjányi Zoltán
Herczeg Zoltán
Csordás Antal
Gelencsér Péter
Papp Péter
Bagdán Viktor
dr. Szűcs Áron

-Tarjányi Zoltán
Herczeg Zoltán
Csordás Antal
Gelencsér Péter
Papp Péter
Bagdán Viktor
dr. Szűcs Áron

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 21 -



T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202001-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága

A jellemző hatékonyságról. Az energiaellátás energetikai mutatói. Erőműtípusok, a villamoseneria-import.

áthozott

2
05-ENT

Dr. Bihari Péter                        Dr.
Gács Iván

tanszékvezető egyetemi docens
nyug. Egyetemi docens

bihari@energia.bme.hu
gacs@energia.bme.hu

06-1-463-2567Dr. Bihari Péter                        Dr.
Gács Iván

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

tanszékvezető egyetemi
docens
nyug. Egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 22 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202002-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Az aktuális ágazati jogszabályi környezet, szabványok és ezek változásai

Új atomerőművi blokkok engedélyezése. Hatósági feladatok, szabályozási háttér. Létesítmény-szintű hatósági eljárások,
rendszerelem-szintű hatósági eljárások.

áthozott

2
05-ENT

Hullán Szabolcs                 Boros
János                          Tóth András

Hullan@haea.gov.hu
janborjan@gmail.com
tothaf@gmail.com

Hullán Szabolcs                 Boros
János                          Tóth
András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 23 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202003-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 A C15 projekt a Paksi Atomerőműben

Innováció a Paksi Atomerőműben. Az oktatás, a stratégia szerepe az innovációkban. A Paksi Atomerőmű továbbüzemeltethetősége.
Üzemanyag fejlesztés, C15 által okozott változások: megalapozó dokumentumok, projekt ütemezés, a megvalósult projekt előnyei.

áthozott

2
05-ENT

Czibula Mihály kiemelt projekt vezető

czibulam@npp.huCzibula MihályElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

kiemelt projekt vezető

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 24 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202004-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Az EU Energiahatékonysági Irányelv és az ehhez illesztett, illetve
illesztendő hazai jogi szabályozás

áthozott

2
05-ENT
08-EGT

’Sigmond György nyug. Főtanácsos

gysigmond@gmail.com 06-20-941-7908’Sigmond GyörgyElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

nyug. Főtanácsos

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 25 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202005-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Megújuló energiák alkalmazása a hőtermelésben

A megújuló energiák típusainak tételes ismertetése (nap-, szél- geotermális stb. energetika hasznosítási lehetőségek). A különböző
típusú megújuló energiák hőtermelési alkalmazásai, potenciális felhasználási lehetősége.

áthozott

2
05-ENT
08-EGT

’Sigmond György nyug. Főtanácsos

gysigmond@gmail.com 06-20-941-7908’Sigmond GyörgyElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

nyug. Főtanácsos

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 26 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202006-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 A hajlékony acél hőtávvezeték alkalmazása

áthozott

2
05-ENT

Csehi József

csehijozsef@t-online.hu 06-94-316-479;
06-30-298-7741

Csehi JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 27 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202007-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 Használati melegvíz termelő rendszerek kialakítása és üzemeltetése

áthozott

2
05-ENT

Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens

szantho@egt.bme.hu 06-30-212-6981Dr. Szánthó ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 28 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202008-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 Távhőellátó rendszerek üzemvitelének optimalizálása

A távhő jogi és műszaki értelmezése. A távhőrendszerek felépítése, optimalizálási feladatok. Az optimális hőmérséklet-menetrend
meghatározása. A keringési paraméterek optimalizálása.

áthozott

2
05-ENT
08-EGT

Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens

szantho@egt.bme.hu 06-30-212-6981Dr. Szánthó ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 29 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202009-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia

Az energiaforrásokról általában. Az energiaátalakítási lehetőségekről. A világ energiafelhasználása. A megújuló energia fogalma,
felhasználásának lehetőségei.

áthozott

2
05-ENT

Ifj. Hunyadi Sándor ügyvezető igazgató

sanyi@hunyadi.comIfj. Hunyadi SándorElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

ügyvezető igazgató

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 30 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202010-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 Megújuló energetika szempontú tájpotenciál-értékelés

áthozott

2
05-ENT

Ifj. Hunyadi Sándor ügyvezető igazgató

Ifj. Hunyadi SándorElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

ügyvezető igazgató

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 31 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202011-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Napelemek általános jellemzése, fajtái, működési elvük, kiserőművek
rendszer

A napelemes rendszerek elméletének rövid ismertetése, tipikus napelemes rendszer összeállítások, számítási módszerek,
alkalmazások, inverterek általános ismertetése, méretezési példák. HMKE és kiserőművek általános rendszerfelépítése, védelmi
rendszerei, hálózati csatlakozás tapasztalatai, jó és rossz (javítandó) példák.

áthozott

2
05-ENT
04-ELT

Rejtő János villamos- és megújuló energetikai tervező,
szakértő

rejto.janos@hotmail.hu 06-25-281-321, 06-30
-630-2465

Rejtő JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

villamos- és megújuló
energetikai tervező,
szakértő

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 32 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202012-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 1 kV feletti energetikai létesítmények létesítési követelményeinek
változása az új MSZ EN szabványokból adódóan

Szabványi környezet: Az MSZ EN 61936-1, az MSZ EN 50522 szabványok ismertetése. A vonatkozó nemzetközi szabványok.

áthozott

2
05-ENT

Tüdős Tibor                        Gábor
András

tibor@tudos.hu
gabor.andras@infoplan.hu

Tüdős Tibor 06-20
-454-8171
Gábor András 06-30
-2674-124

Tüdős Tibor                        Gábor
András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 33 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202013-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 Villamos biztonság és földelés követelményinek változása az 1 kV feletti
energetikai létesítményekben, az új MSZ-EN nagyfeszültségű
szabványokból adódóan

Az MSZ EN 50522:2011, MSZ EN 61936-1:2017, MSZ EN 50341-1:2013. szabványok magyarországi ajánlott alkalmazása, hatálya,
a közép- és nagyfeszültségű villamos hálózatok, berendezések áramütés elleni védelmének-, főbb összefüggéseinek értelmezése,
ajánlott alkalmazások.

áthozott

2
05-ENT

Rejtő János                              Dr.
Ladányi József

villamos- és megújuló energetikai tervező,
szakértő
egyetemi docens

rejto.janos@hotmail.hu
ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

Rejtő János 06-30
-630-2465
Ladányi József: 06-70
-573-5027

Rejtő János                              Dr.
Ladányi József

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

villamos- és megújuló
energetikai tervező,
szakértő
egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 34 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202014-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 Az MSZ EN 50341-1 és az MSZE 50341-2 szabadvezetéki szabványok
magyarországi alkalmazása

A valószínűségi és kockázatok mérlegelése: statikailag (üzembiztonság, szerkezeti biztonság, személyi biztonság). Villamosan:
üzembiztonság, személyi biztonság. Katasztrófák, hatályos szabványok azok elemzése.

áthozott

2
05-ENT
04-ELT

Tárczy Péter

tarczy.peter@t-online.huTárczy PéterElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 35 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202015-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 A csillagpont kezelés védelmi vonatkozásai

Csillagpont kezelés (földelt, szigetelt, hosszan földelt, kompenzált). A kompenzált eloszóhálózatok földzárlati eseményeinek és
problémakörének áttekintése. Normál üzem, a földzárlati tranziensek és az állandósult földzárlat. A zárlatos leágazás azonosítása.
Admittancia változtatás, kettős földzárlatok kezelése.

áthozott

2
05-ENT

Dr. Petri Kornél

petri@protecta.hu 06-30-311-2765Dr. Petri KornélElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 36 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202016-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 A csillagpont kezelés hazai és külföldi gyakorlata, különös tekintettel a
földzárlati hibahely behatárolásának lehetőségeire

A csillagpont földelési módok, kiesési statisztikák és javításukra szolgáló módszerek. A csillagpont kezelés hazai és külföldi
gyakorlata. A középfeszültségű hibahely meghatározás jelenlegi gyakorlata (hazai és külföldi módszerek). Újfajta hibahely
behatárolási módszer és berendezés ismertetése.

áthozott

2
05-ENT

Dr. Ladányi József egyetemi docens

ladanyi.jozsef@vet.bme.hu 06-70-573-5027Dr. Ladányi JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 37 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202017-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 Villamos hálózatok organizációja, munka előkészítés, veszélyforrások,
megelőző intézkedések, munkaterület átadás-átvétel, műszaki átadás-
átvétel, dokumentáció, műszaki ellenőrzés.

A munka előkészítés minimális tartalma, az organizációs bejárás célja, koordináció a munkahelyeken, a koordináló személy
felelőssége, feladata. iztonsági és egészségvédelmi terv készítése valamint a Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok
ellátása.

áthozott

1,2
05-ENT

Petrik Attila                       Kocsis
Csaba                   Regéczy Klaudia
Tárnai Ferenc                   Farpék
Gábor                     Ádám Zoltán

attila.petrik@eon-hungaria.com
csaba.kocsis@eon-hungaria.com
klaudia.regeczy@eon-hungaria.com
ferenc.tarnai@eon-hungaria.com
gabor.farpek@eon-hungaria.com
zoltan.adam@eon-hungaria.com

Petrik Attila 06-30-348
-6326
Kocsis Csaba 06-30
-989-9351
Regéczy Klaudia 06
-30-372-1667
Tárnai Ferenc 06-30
-378-3766
Farpék Gábor 06-30
-378-3451

Petrik Attila                       Kocsis
Csaba                   Regéczy
Klaudia               Tárnai Ferenc
Farpék Gábor                     Ádám
Zoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 38 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202018-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 Kisfeszültségű földkábelek létesítése, műszaki ellenőrzése.

Kábel típusok bemutatása ( felépítés , méretek): régi típusok: osztott nullás, újabb típus: NAYY, Kábel szerelvények: végelzárók,
összekötők. Létesítés: nyomvonal, közmű keresztezések, kábelárok kialakítása, kábel fektetési módszerek, rétegrend. Kábelek
jelölése.

áthozott

1,2
05-ENT
04-ELT

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Szabó Péter

zsolt.erhart@eon-hungaria.com
zoltan.szendrodi@eon-hungaria.com
peter.szabo@eon-hungaria.com

Erhart Zsolt 06-30
-466-7809
Szendrődi Zoltán 06
-30-378-3750
Szabó Péter 06-30
-492-5921

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Szabó Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 39 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202019-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

19 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózat építése, műszaki ellenőrzése.

Munkaelőkészítés, anyagmozgatás, oszlopgödör készítése, alapgödör készítése, oszlopok szerelvényezése, oszlopok állítása,
alapozás, vezeték terítése, szerelése, földelések készítése, befejező munkák.

áthozott

1,2
05-ENT
04-ELT

Kocsis Csaba                      Tárnai
Ferenc                   Farpék Gábor
Ádám Zoltán                      Szabó
Péter

csaba.kocsis@eon-hungaria.com
ferenc.tarnai@eon-hungaria.com
gabor.farpek@eon-hungaria.com
zoltan.adam@eon-hungaria.com
peter.szabo@eon-hungaria.com

Kocsis Csaba 06-30
-989-9351
Tárnai Ferenc 06-30
-378-3766
Farpék Gábor 06-30
-378-3451
Ádám Zoltán 06-30
-378-2224
Szabó Péter 06-30
-492-5921

Kocsis Csaba                      Tárnai
Ferenc                   Farpék Gábor
Ádám Zoltán                      Szabó
Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 40 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202020-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

20 Középfeszültségű földkábelek létesítése, műszaki ellenőrzése.

Kábel típusok bemutatása (felépítés, méretek): régi típusok: Rundál, újabb típus: NA2XS(F)2Y. Kábel szerelvények: összekötők,
végelzárók, T csatlakozók. Létesítés: nyomvonal kitűzése, közmű keresztezések, kábelárok kialakítása, kábel fektetési módszerek,
rétegrend.

áthozott

1,2
05-ENT

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Szabó Péter

zsolt.erhart@eon-hungaria.com
zoltan.szendrodi@eon-hungaria.com
peter.szabo@eon-hungaria.com

Erhart Zsolt 06-30
-466-7809
Szendrődi Zoltán 06
-30-378-3750
Szabó Péter 06-30
-492-5921

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Szabó Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202021-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

21 Középfeszültségű szabadvezeték hálózatok létesítése, műszaki
ellenőrzése.

A középfeszültségű hálózat főbb jellemzői, felépítésük. Az oszlopok jellemzése, alapozása, fejszerkezetek. A szigetelők történeti
áttekintései, szigetelőválasztékok. Az áramvezetőkről. A KÖF szabadvezeték hálózatók létesítésének jellemzői hibái.

áthozott

1,2
05-ENT

Kocsis Csaba                   Regéczy
Klaudia                Szabó Péter

csaba.kocsis@eon-hungaria.com
klaudia.regeczy@eon-hungaria.com
peter.szabo@eon-hungaria.com

Kocsis Csaba 06-30
-989-9351
Regéczy Klaudia 06
-30-372-1667
Szabó Péter 06-30
-492-5921

Kocsis Csaba
Regéczy Klaudia                Szabó
Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202022-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

22 Kisfeszültségű hálózati csatlakozók létesítése, műszaki ellenőrzése.

A szabályozásról, a létesítésről szóló előírásokról. A hálózatra csatlakozás előírásai. A szigetelt szabadvezeték kivitelű
csatlakozóvezeték létesítése, a segédoszlopos létesítés. A csatlakozóvezeték felszerelés technológiai lépései. A csatlakozókábelek
létesítései. Jellemző hiányok, hiányosságok.

áthozott

1,2
05-ENT
04-ELT

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Tárnai Ferenc
Farpék Gábor                     Ádám
Zoltán

zsolt.erhart@eon-hungaria.com
zoltan.szendrodi@eon-hungaria.com
ferenc.tarnai@eon-hungaria.com
gabor.farpek@eon-hungaria.com
zoltan.adam@eon-hungaria.com

Erhart Zsolt 06-30
-466-7809
Szendrődi Zoltán 06
-30-378-3750
Tárnai Ferenc 06-30
-378-3766
Farpék Gábor 06-30
-378-3451
Ádám Zoltán 06-30
-378-2224

Erhart Zsolt                 Szendrődi
Zoltán               Tárnai Ferenc
Farpék Gábor                     Ádám
Zoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202023-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

23 Középfeszültségű oszlopkapcsolók létesítése, műszaki ellenőrzése.

Oszlopkapcsoló típusok, a szerelés általános előírásai. A felszerelésekről, az érintkezők beszabályozása. Karbantartás, felszerelési
hibák. Felszerelésből adódó problémák. Balesetmegelőzés.

áthozott

1,2
05-ENT

Erhart Zsolt
Tárnai Ferenc
Farpék Gábor
Ádám Zoltán
Szabó Péter

zsolt.erhart@eon-hungaria.com
ferenc.tarnai@eon-hungaria.com
gabor.farpek@eon-hungaria.com
zoltan.adam@eon-hungaria.com
peter.szabo@eon-hungaria.com

Erhart Zsolt 06-30
-466-7809
Tárnai Ferenc 06-30
-378-3766
Farpék Gábor 06-30
-378-3451
Ádám Zoltán 06-30
-378-2224
Szabó Péter 06-30
-492-5921

Erhart Zsolt
Tárnai Ferenc
Farpék Gábor
Ádám Zoltán
Szabó Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202024-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

24 Transzformátor állomások létesítése, műszaki ellenőrzése,
elosztóhálózatok érintésvédelme.

Az oszloptranszformátor állomásokról (típusok, alapozások, primer-, szekunder leágazó vezetékek stb.). Telepített állomások.
Elosztóhálózatok érintésvédelme.

áthozott

1,2
05-ENT

Petrik Attila                       Tárnai
Ferenc                      Farpék Gábor
Ádám Zoltán

attila.petrik@eon-hungaria.com
ferenc.tarnai@eon-hungaria.com
gabor.farpek@eon-hungaria.com
zoltan.adam@eon-hungaria.com

Petrik Attila 06-30-348
-6326
Tárnai Ferenc 06-30
-378-3766
Farpék Gábor 06-30
-378-3451
Ádám Zoltán 06-30
-378-2224

Petrik Attila                       Tárnai
Ferenc                      Farpék
Gábor                      Ádám Zoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202025-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

25 PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések)

Az Európai Uniós csatlakozás óta Magyarországon is életbe lépett a 97/23 EG irányelv (PED), melynek magyar megfelelője a kétszer
módosított 9/2001 GM rendelet. Ennek alapján a PED hatálya alá tartozó minden nyomástartó berendezést/rendszert, a gyártónak, a
forgalomba hozatal előtt – a berendezés veszélyességi kategóriájától függő, u.n. megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie. A
megfelelőségi értékelést, II. III. és IV. veszélyességi kategória esetén Notified Body tanúsítja. Sikeres eljárás esetén a nyomástartó
berendezésen ezután el lehet helyezni a forgalomba hozatalhoz szükséges CE jelet és a Notified Body számát.

áthozott

2
05-ENT

Tóth Gábor (kapcsolat: Garai Csilla)

garaics@matech.hu 06-1-476-6500,
06-30-536-7562

Tóth Gábor (kapcsolat: Garai
Csilla)

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Energetikai Szakmai Tagozat - 46 -



T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202026-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

26 Az égetőművek avagy „hulladékból a konnektorba"

A hulladék égetőművek alapvető szerepe az energetikában. A égetőművek létesítésének kérdései, elsősorban a megvalósítás
döntés-előkészítésének aspektusaiból. Bemutatásra kerül a hulladékégető létesítmény tervezésének információigénye, a terület
kiválasztás legfontosabb kérdései.

áthozott

2
05-ENT

Molnár Szabolcs főmérnök

szabolcsmo@gmail.com 06-20-439-8351Molnár SzabolcsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

főmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202027-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

27 A hulladékégetés avagy „hulladékból a konnektorba"

A hulladékégetés technológiának bemutatására kerül sor az előadásban, elsősorban kalorikus oldalról. Az égetőművek típusainak
ismertetésén túl, az égetőművek fejlesztési lehetőségeiről is beszámolunk. Konkrét megvalósult példákon keresztül mutatjuk be a
nemzetközi trendeket.

áthozott

2
05-ENT

Molnár Szabolcs főmérnök

szabolcsmo@gmail.com 06-20-439-8351Molnár SzabolcsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

főmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202028-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

28 Az energetikai iparhoz kapcsolódó hulladékok

Az energetikai, elektrotechnikai hulladékok keletkezésének bemutatásával és definiálásával kezdődik az előadás. Ismertetésre
kerülnek a speciális hulladék-előkészítési technológiák. Bemutatásra kerülnek azok a hulladékkezelési technológiák, amelyekkel az
értékes alapanyag- és energiaforrásokat tartalmazó energetikai iparban keletkező hulladékokból másodnyersanyagokat és
energiahordozókat tudunk kinyerni.

áthozott

2
05-ENT

Molnár Szabolcs főmérnök

szabolcsmo@gmail.com 06-20-439-8351Molnár SzabolcsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

főmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

05-ENT / 202029-

Energetikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

29 33. Távhő Vándorgyűlés és Szakmai továbbképzés   - KONFERENCIA
(2020. szeptember 15.)
SMMK   -    ONLINE konfrencia
Biztonságos és hatékony „Zöldülő Távhő”
mottó: „Lépéskényszer a klímavédelemben”

9:05 -9:30       Zöld Távhő Program tervezet
9:30 – 9:55     „Zöld Távhő Program” és „Hatékony távfűtés” támogatáspolitikai és árszabályozási kihívásai
9:55 – 10:20   Az energetikai szakreferens szerepe, helyzete és létjogosultsága az energetikai, távfűtési

társaságoknál
10:20 – 10:45 Szünet
10:45 – 11:10 Kapcsolt energiatermelés a változó energiapiaci környezetben
11:10 – 11:35 Épületenergetika - Alternatív rendszerek alkalmazhatósági lehetőségének vizsgálata
11:35 – 12:00 Geotermikus hőforrásvizsgálatok Kaposváron távhőtermelési céllal
12:00 – 13:30 Ebédszünet
13:30 – 13:55 Gázbeszerzés tapasztalatai, aktualitások, lehetőségek, MEHK hirdetmény hatása
13:55 – 14:20 Napkollektor vagy napelem?
14:20 – 14:45 Ívóvízhigiénia járványhelyzet, távmunka idején

áthozott

6
05-ENT
08-EGT

12-GT
07-EPT

Kádár Andrea
Orbán Tibor
Ringhoffer Örs
Deme Roland
Baumann Mihály
Dr. Szanyi JÁnos
Bali Gábor
Dr. Fülöp László, Dr. Miklós Mária

helyettes államtitkár
MATÁSZSZ elnök
Osztályvezető (MEHI)
E.ON ügyvezető
adjunktus
SZTE
Ügyvezető, Energiq kft
PTE

Kovács Zsolt          Debreceni Hőszaolgáltató

szabolcsmo@gmail.com 06-20-439-8351Kádár Andrea
Orbán Tibor
Ringhoffer Örs
Deme Roland
Baumann Mihály
Dr. Szanyi JÁnos
Bali Gábor
Dr. Fülöp László, Dr. Miklós Mária

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

helyettes államtitkár
MATÁSZSZ elnök
Osztályvezető (MEHI)
E.ON ügyvezető
adjunktus
SZTE
Ügyvezető, Energiq kft
PTE

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202001-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Magastetők - tetőtérbeépítések műszaki kérdései

Elméleti előadások (a tematika külön mellékelve): Horváth Sándor: Beépített tetőterek és szerelt térelhatárolások tervezési és
kivitelezési elvei dr. Kakasy László: Tetőtérbeépítéses rétegrendek vízzárása és átszellőztetése dr. Takács Lajos – Jankus Bence:
Tetőtérbeépítések tűzvédelmi kérdései Farkas Imre: Szerelt térelhatárolások víz-, lég- és párazárásának teljesítményjellemzői
A nap tematikája kiegészül egy-egy, a továbbképzés helyszínéhez közel eső,az ÉMSZ Év Tetője pályázaton díjazott tető-tetőfedés
bemutatásával, mely a kivitelezési tapasztalatokat helyez előtérbe; az előadó Urbanics János tetőfedő mester (Az Eredeti Fény Zen
Templom tetőszerkezete). Az előadások tematikája külön mellékeltben szerepel.

Elméleti előadások (a tematika külön mellékelve): Horváth Sándor: Beépített tetőterek és szerelt térelhatárolások tervezési és
kivitelezési elvei dr. Kakasy László: Tetőtérbeépítéses rétegrendek vízzárása és átszellőztetése dr. Takács Lajos – Jankus Bence:
Tetőtérbeépítések tűzvédelmi kérdései Farkas Imre: Szerelt térelhatárolások víz-, lég- és párazárásának teljesítményjellemzői
A nap tematikája kiegészül egy-egy, a továbbképzés helyszínéhez közel eső,az ÉMSZ Év Tetője pályázaton díjazott tető-tetőfedés
bemutatásával, mely a kivitelezési tapasztalatokat helyez előtérbe; az előadó Urbanics János tetőfedő mester (Az Eredeti Fény Zen
Templom tetőszerkezete). Az előadások tematikája külön mellékeltben szerepel.

2019 aktualizált

6
07-EPT

Horváth Sándor
és munkatársai
dr Kakasy László
dr. Takács Lajos

BME Építészmérnöki Kar,
Épületszerkezetek Tanszék

horvathsandor@pesh.hu +36 30 950 8014Horváth Sándor
és munkatársai
dr Kakasy László
dr. Takács Lajos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BME Építészmérnöki
Kar,
Épületszerkezetek
Tanszék

Magastetők - tetőtérbeépítések műszaki kérdései

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202002-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Lapostetők szigeteléseinek megoldása, hibái, lehetőségei

Az alapvetően négy témát felölelő továbbképzés minden témacsoportját egy-egy „professzori” előadás vezet be, vagy zár le, majd
ehhez kapcsolódóan alkalmazástechnikai kiegészítő előadások csatlakoznak.
Az alkalmazástechnikához szigetelési modellek, hőszigetelés illetve felületszivárgó lemezek anyagmintáinak, a mechanikai rögzítés
elemeinek, stb. bemutatása csatlakozik.
A szakmai védnökséget a BME Épületszerkezettani Tanszéke, valamint az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) biztosítja.

- tetőszigetelések, ezek igénybevételi besorolása, általános rétegrend; - pára és légzárás jelentősége a lapostető szigetelésekben; -
lapostetők hőszigetelése; - szigetelési rétegrendek szélszívás elleni rögzítése;, mechanikai rögzítés elemei, kivitelezésük; - ipari
csarnoktetők tűzvédelmi kérdései; - terasztetők, erkélyek, és függőfolyosók hő-, hang- és vízszigetelése; - járható tetők szigetelési
hibái; - hasznosított tetők vízelvezetési kérdései, szivárgók; üzemi- használati víz elleni szigetelések; - bevonatszigetelések;
medencék, tartályok szigetelése; - parkolótetők, gépházak szigetelése;

2019 aktualizált

6
07-EPT

Horváth Sándor
és munkatársai
Haraszti  László
dr Kakasy László
Kürtös Zoltán
dr. Takács Lajos

BME Építészmérnöki Kar,
Épületszerkezetek Tanszék

horvathsandor@pesh.hu +36 30 950 8014Horváth Sándor
és munkatársai
Haraszti  László
dr Kakasy László
Kürtös Zoltán
dr. Takács Lajos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BME Építészmérnöki
Kar,
Épületszerkezetek
Tanszék

Lapostetők szigeteléseinek megoldása

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202003-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Lapostető-szerkezetek kivitelezési kérdései

Lapostetőszigetelések megoldásai, hő- és vízszigetelések kivitelezési
kérdései

Az alapvetően négy témát felölelő továbbképzés minden témacsoportját egy-egy „professzori” előadás vezet be, vagy zár le, majd
ehhez kapcsolódóan alkalmazástechnikai kiegészítő előadások csatlakoznak.
Az alkalmazástechnikához szigetelési modellek, hőszigetelés illetve felületszivárgó lemezek anyagmintáinak, a mechanikai rögzítés
elemeinek, stb. bemutatása csatlakozik.
A szakmai védnökséget a BME Épületszerkezettani Tanszéke, valamint az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) biztosítja.

Hőszigetelő rendszerű vakolatok alkalmazástechnikai és tűzvédelmi kérdései
Tetőszigetelések rétegrendjeinek kiválasztási szempontjai
Hasznosított rétegrendű tetőszigetelések szakszerű vízelvezetése
Lapostetők hőszigetelése szakszerűen, zártcellás polisztirolhabbal
Napelem- és homlokzatburkolat rögzítése szigetelés átszúrása nélkül, esztétikus látható tetők megoldásai
Szigetelések teraszon, erkélyen, fürdőszobában és medencékben
Ipari csarnokok lapostető szigetelésének követelménye és változatai

2019 aktualizált

6
07-EPT

Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Farkas Imre
Lindemann Dániel
Szabó Ferenc
Márton András
Haraszti László

BME Építészmérnöki Kar,
Épületszerkezetek Tanszék

horvathsandor@pesh.hu +36 30 950 8014Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Farkas Imre
Lindemann Dániel
Szabó Ferenc
Márton András
Haraszti László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BME Építészmérnöki
Kar,
Épületszerkezetek
Tanszék

Lapostetők szigeteléseinek megoldása

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202004B-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04B Padló- és homlokzatburkolatok kivitelezési kérdései

Homlokzatok és padlószerkezetek tervezési és kivitelezési kérdései, megoldásai és hibái
* Homlokzatburkolatok vízzárósági kérdései
* Homlokzati vakolt (EPS) hőszigetelő rendszerek alkalmazástechnikai szabályai és tűzvédelmi kérdései
* Padlószerkezetek és padlóburkolatok csoportosítása, a kialakítás elvei, akusztikai működés
* Ipari padlók kis felületű javítási lehetőségei, illetve értéknövelő felújítása tapadó-esztrich réteggel
* A vékony- vastag- és folyékony-ágyas kül- és beltéri burkolatragasztás technológiája
* Ragasztott kültéri burkolatok tervezési elvei és jellemző hibái

A szakmai védnökséget a BME Épületszerkezettani Tanszéke, valamint az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) biztosítja.

2019 aktualizált

6
07-EPT

Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Gazdag Károly
Pataky Rita
Boros Mihály
Jankovics István
Dr. Kakasy László

BME Építészmérnöki Kar,
Épületszerkezetek Tanszék

horvathsandor@pesh.hu +36 30 950 8014Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Gazdag Károly
Pataky Rita
Boros Mihály
Jankovics István
Dr. Kakasy László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BME Építészmérnöki
Kar,
Épületszerkezetek
Tanszék

Lapostetők szigeteléseinek megoldása

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202004-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Padló- és homlokzatburkolatok kivitelezési kérdései [BPMK]

Homlokzatok és padlószerkezetek tervezési és kivitelezési kérdései, megoldásai és hibái
* Homlokzatburkolatok vízzárósági kérdései
* Homlokzati vakolt (EPS) hőszigetelő rendszerek alkalmazástechnikai szabályai és tűzvédelmi kérdései
* Padlószerkezetek és padlóburkolatok csoportosítása, a kialakítás elvei, akusztikai működés
* Ipari padlók kis felületű javítási lehetőségei, illetve értéknövelő felújítása tapadó-esztrich réteggel
* A vékony- vastag- és folyékony-ágyas kül- és beltéri burkolatragasztás technológiája
* Ragasztott kültéri burkolatok tervezési elvei és jellemző hibái

A szakmai védnökséget a BME Épületszerkezettani Tanszéke, valamint az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) biztosítja.

2019 aktualizált

6
07-EPT

Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Gazdag Károly
Pataky Rita
Boros Mihály
Jankovics István
Dr. Kakasy László

BME Építészmérnöki Kar,
Épületszerkezetek Tanszék

horvathsandor@pesh.hu +36 30 950 8014Horváth Sándor
és munkatársai
Kruchina Sándor
Gazdag Károly
Pataky Rita
Boros Mihály
Jankovics István
Dr. Kakasy László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BME Építészmérnöki
Kar,
Épületszerkezetek
Tanszék

Lapostetők szigeteléseinek megoldása

on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202005-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Hogyan építsünk 2020-ban?

Jogi kérdések, építési technológiák
[Debrecen, 2020.03.25]

A szakmai nap programja

8:55–9:00 Köszöntő Dr. Liska András okl. építőmérnök, HBM MK elnök

9:00–9:45 Nedvességgel és sókkal terhelt falak helyreállítása
9:45–10:30 Erkély, terasz rétegrendek
10:30–10:45 KÁVÉSZÜNET
10:45–11:30 Ellentmondások az egyszerű bejelentésnél
11:30–12:15 Kivitelezési tevékenységre vonatkozó változások
12:15–13:00 Átalakul a hatósági rendszer
13:00–14:00 EBÉDSZÜNET
14:00–14:45 Lehet-e tervek nélkül építkezni?

6
07-EPT

Magyar Mária
Gyarmati Péter

Magyar Mária
Gyarmati Péter

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202006-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 Egyszerű bejelentésű lakóépületek építése

Jogi kérdések, építési technológiák
[Budapest, 2020.03.31]

Ellentmondások és javaslatok egyszerű bejelentés esetén 

A kivitelezések negatív tapasztalatai, javaslat az alkalmazandó eljárásrendre

Mérnökök felelőssége, felelősségének biztosíthatósága gyakorlati szemmel, különös tekintettel a felelős műszaki vezetők és műszaki
ellenőrök felelősségére

Pénzintézeti eljárások egyszerű bejelentés esetén

Peres ügyek az egyszerű bejelentésű lakóépületek megvalósítása során
Az egyszerű bejelentés módosításai és a kapcsolódó felelősségi kérdések
Felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr felelősségi kérdései az egyszerű bejelentéssel

6
07-EPT

Magyar Mária
dr. Püski András
dr. Jámobor Attila
Csermely Gábor

Magyar Mária
dr. Püski András
dr. Jámobor Attila
Csermely Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T - SZ / FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202011-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Elektronikus Építési napló - egész napos képzés

az e-napló kezelésének áttekintésre

Az e-napló kezelésének gyakorlati és elméleti kérdései,
Jogi környezet, naplórendszerek
Gyakorlati használat kérdései
Szerepkörök és feladatok

építtető, meghatalmazottak
megbízási szerződés, készelnlétbe helyezzés, főnapló megnyitása, fővállalkozók, alvállalkozók

konzorciumok kezelése
Kivitelező feladataok

szerződések, dokumentumok feltöltése, szerepkörök, napi feladatok,

gyakorlati példák,

1. blokk: Történeti, jogszabályi és fogalmi áttekintés
2. blokk: Általános és sajátos építmények építési naplói
3. blokk: E-napló készenlétbe helyezése
4. blokk: Saját napló vezetési kötelmei, hibái
5. blokk: Alvállalkozói rendszer felügyelete
6. blokk: Naplók zárása, utókezelése

aktualizált

6
07-EPT
04-ELT
05-ENT
08-EGT
13-HIT

15-KÖT

Juhász Tamás (BPMK)

juhasz.tamas@bpmk.huJuhász Tamás (BPMK)Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

18-TT
09-GOT
21-VVT

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tervezo / szakérto
FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202023-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

23 A korszeru, modern beton

CEMBETON-MABESZ közös képzési tematika

1. Szabványosítás, Minoségirányítás, Forgalomba hozatal a gyakorlatban
2. Betonozás
3. Adalékszerek alkalmazása
4. Betonútépítés Magyarországon
5. Különleges betonok, eloregyártás
6. Beton újrahasznosítás

Részletes program mellékletben

CEMBETON-MABESZ közös képzési tematika

ÚJ

6
07-EPT

Asztalos János
Urbán Ferenc
Csókás Elek
Dr. Czoboly Olivér, PhD

elnökségi tag - építészmérnök

asztalosi@mcsz.hu +36 20 943 3620Asztalos János
Urbán Ferenc
Csókás Elek
Dr. Czoboly Olivér, PhD

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

elnökségi tag -
építészmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tervezo / szakérto
FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202024-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

24 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Fórum
2020-as aktualitások a munka- és tűzvédelem területén

Szakmai nap - Szeged, 2020.07.28

Azonnali teendők a gyakorlatban a törvényi és jogszabályi változások kapcsán
Tűzvédelmi és munkavédelmi szaktevékenyéget ellátók, szakemberek, szolgáltatók, mérnökök szmára
Átfogó gyakorlati magyarázatok a bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek változásairól, a dokumentálás feladatairól - használati
szabályok a napi rutinban

Előadók a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Katasztrófacédelmi Igazgatóság munkatársai

Meghívó szerint (Csongrád Megyei Mérnöki Kamara)

ÚJ

6
07-EPT

Majláth Mihály
Szögi János
Környei Béla tü ezredes
Nógrádi Csaba tü., őrnagy

kapcsolattartó:
Mádai Sándor Jenőné

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
MMK Munkabiztonsági Szakmai Tagozat
Csongr-dCsanád Megyei Katasztrófavédelem

CSMMK

(0662) 552 143

Majláth Mihály
Szögi János
Környei Béla tü ezredes
Nógrádi Csaba tü., őrnagy

kapcsolattartó:
Mádai Sándor Jenőné

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal
MMK Munkabiztonsági
Szakmai Tagozat
Csongr-dCsanád Megyei
Katasztrófavédelem

CSMMK

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tervezo / szakérto
FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

07-EPT / 202025-

Építési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

25 Építkezések 2021-ben az épületenergetikai változások tükrében

BKMMK koordinációban

1. Az építéshatósági rendszer átalakulása 2020. március 1. után
2. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
4. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (2020. január 1. után!)
5. Konzultáció

ÚJ

2
07-EPT

Nagy Norbertné BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi
Főosztály

(0662) 552 143

Nagy NorbertnéElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

BKMKH Építésügyi és
Örökségvédelmi
Főosztály
Építésfelügyeleti és
Örökségvédelmi
Főosztály

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202001-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Hűtéstechnikai előadás

Tervezési és akusztikai szempontok tervezőknek

1.) Tervezésre kiható jogszabályi aktualitások
2) Akusztikai kérdések hűtőrendszerek tervezésénél
3.) Zárt szondás hőszivattyús rendszerek energiahatékony tervezése
4.) Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei
5.) Scroll kompresszorok teljesítmény szabályozása

1.) Tervezésre kiható jogszabályi aktualitások
2) Akusztikai kérdések hűtőrendszerek tervezésénél
3.) Zárt szondás hőszivattyús rendszerek energiahatékony tervezése
4.) Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei
5.) Scroll kompresszorok teljesítmény szabályozása

átdolgozott

5
08-EGT

Várkonyi Nándor
Korbuly Sándor
Fodor Zoltán
dr Ádám Béla
Vágvölgyi Ferenc/Vittinger Mátyás

nvarkonyi@hkvsz.hu 20/6693379Várkonyi Nándor
Korbuly Sándor
Fodor Zoltán
dr Ádám Béla
Vágvölgyi Ferenc/Vittinger Mátyás

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Hűtéstechnika tervezőknek, szakértőknek

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202002-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Épületinformációs Modell tervezés (BIM) az épületgépészeti tervezési
gyakorlatban

BIM módszertani előadás

1.) Bevezetés a BIM alkalmazásához
2.) BIM tervezés alapjai az épületgépész tervezéshez
3.) BIM tervezés Megrendelői elvárásai az épületgépész tervezéshez
4-6.)BIM tervezés épületgépész módszertana, gyakorlati példák alapján

Megjegyzés:
4x45 perces változatban az 1-3 pontok kötelező elemek

1.) Bevezetés a BIM alkalmazásához
2.) BIM tervezés alapjai az épületgépész tervezéshez
3.) BIM tervezés Megrendelői elvárásai az épületgépész tervezéshez
4-6.)BIM tervezés épületgépész módszertana, gyakorlati példák alapján

Megjegyzés:
4x45 perces változatban az 1-3 pontok kötelező elemek

áthozott

6
08-EGT

Virág Zoltán
Orcsi Attila
Rónai András

Virág Zoltán virag@duoplan.hu 30/2529764Virág Zoltán
Orcsi Attila
Rónai András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

BIM tervezés módszertani előadás

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202003-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Tüzelőbrendezések kémény áramkörben

Tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei kémény
áramkörben

1.) A kéményáramkör működését meghatározó tényezők
2.) Gáz és szilárdtüzelésű berendezések működése
3.) Korszerű égéstermék elvezető berendezések
4.) Tüzelőberendezések hatása a környezetre

1.) A kéményáramkör működését meghatározó tényezők
2.) Gáz és szilárdtüzelésű berendezések működése
3.) Korszerű égéstermék elvezető berendezések
4.) Tüzelőberendezések hatása a környezetre

átdolgozott

4
08-EGT

dr Barna Lajos
Versits Tamás
Haszmann Iván
Sümeghy Árpád

barna@epget.bme.hu 30/9967217dr Barna Lajos
Versits Tamás
Haszmann Iván
Sümeghy Árpád

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei kémény áramkörben

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202004-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Részletes módszerek az épületenergetikában

Tanusítások ellenőrzése alapján szerzett tapasztalatok elemzése

1.)  Az egyszerűsített és részletes módszerek szerepe, áttekintése a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben
2.) Épületburok számítása részletes módszerrel (pl. hőátbocsátási tényező korrekciója, légrések, hőhidak)
3.) A fajlagos hőveszteségtényező számítása részletes módszerrel
4.) Bivalens hőtermelők esetén a lefedési arányok meghatározási lehetőségei
5.) Napelemek és napkollektorok hozamának számítása
6.) Szoftveres alkalmazás VAGY monitoring adatelemzés

1.)  Az egyszerűsített és részletes módszerek szerepe, áttekintése a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben
2.) Épületburok számítása részletes módszerrel (pl. hőátbocsátási tényező korrekciója, légrések, hőhidak)
3.) A fajlagos hőveszteségtényező számítása részletes módszerrel
4.) Bivalens hőtermelők esetén a lefedési arányok meghatározási lehetőségei
5.) Napelemek és napkollektorok hozamának számítása
6.) Szoftveres alkalmazás VAGY monitoring adatelemzés

átdolgozott

6
08-EGT

dr Csoknyai Tamás
dr Szalay Zsuzsa
dr Horváth Miklós
Baumann Mihály

tanszékvezető

csoknyaitamas@gmail.com 30/9555079dr Csoknyai Tamás
dr Szalay Zsuzsa
dr Horváth Miklós
Baumann Mihály

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tanszékvezető

Épületenergetikai számítások módszertana

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-ME - Felelős műszaki
vezető/Építési műszakiSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202005-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Hűtéstechnikai előadás

Hűtéstechnikai előadás FMV és ME szakterületek számára

1.) Új hűtőközegek, hulladékkezelés
2.) VRF/VRV rendszerek csőhálózati szerelése
3.) Földhő szondás hőszivattyú telepítése
4.) Aktuális jogi szabályozás a hűtés-,klíma-, hőszivattyú ágazatban

1.) Új hűtőközegek, hulladékkezelés
2.) VRF/VRV rendszerek csőhálózati szerelése
3.) Földhő szondás hőszivattyú telepítése
4.) Aktuális jogi szabályozás a hűtés-,klíma-, hőszivattyú ágazatban

áthozott

4
08-EGT

Juhász László
Piblinger Tibor
Fodor Zoltán
Várkonyi Nándor

nvarkonyi@hkvsz.hu 20/6693379Juhász László
Piblinger Tibor
Fodor Zoltán
Várkonyi Nándor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Hűtéstechnikai előadás FMV és ME szakterületek számára

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202006-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 Kéménykört alkotó elemek

Kéménykört alkotó elemek kivitelezése, ellenőrzése

1.) Az építési termékek, épületgépészeti berendezések forgalomba hozatalára, betervezésére, beépítésére vonatkozó rendeletek, az
épületgépészeti termékek hibás
betervezésével, beépítésével kapcsolatos szakértői tapasztalatok (60')
2.) Tüzelőszerkezetek – Gáz- és szilárdtüzelésű szerkezetek telepítési követelményei, a hozzájuk kapcsolt égéstermék-elvezető
berendezések és ezek megoldásai. Létesítési esettanulmányok, a hibák elemzése (60')
3.) Műanyag (PPH) rendszerű égéstermék-elvezetés szerelési megoldásai és hiba-lehetőségei túlnyomásos kondenzációs kazánok
esetében (60')

1.) Az építési termékek, épületgépészeti berendezések forgalomba hozatalára, betervezésére, beépítésére vonatkozó rendeletek, az
épületgépészeti termékek hibás
betervezésével, beépítésével kapcsolatos szakértői tapasztalatok (60')
2.) Tüzelőszerkezetek – Gáz- és szilárdtüzelésű szerkezetek telepítési követelményei, a hozzájuk kapcsolt égéstermék-elvezető
berendezések és ezek megoldásai. Létesítési esettanulmányok, a hibák elemzése (60')
3.) Műanyag (PPH) rendszerű égéstermék-elvezetés szerelési megoldásai és hiba-lehetőségei túlnyomásos kondenzációs kazánok
esetében (60')

áthozott

4
08-EGT

dr Barna Lajos
Versits Tamás
Haszmann Iván

barna@epget.bme.hu 30/9967217dr Barna Lajos
Versits Tamás
Haszmann Iván

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Kéményköri előadás  FMV és ME szakterületek számára

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202007-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 POLLACK EXPO - Pécs

Épületgépész szakmai nap - február 27.

* Intelligens, igények szerinti szabályozás megvalósítása a szellőztetésben az energiahatékonyságért és komfortért
* Új megoldások a kenőanyagmentes, centrifugál kompresszoros folyadékhűtőknél
* Felületfűtés 2.0. Várjon el többet az Ön épületgépészeti megoldásaitól!
* 2020 légtechnikai innovációi tervezői szemmel
* Komplex szobai automatizálás, integrált gépészeti rendszerekkel
* HMV rendszerek fertőtlenítésének új módszere

áthozott

4+2
08-EGT

Engel György
Györkös Ferenc
Szebellédi Tamás
Kovács István
Erhardt Tamás
Erdei István

barna@epget.bme.hu 30/9967217Engel György
Györkös Ferenc
Szebellédi Tamás
Kovács István
Erhardt Tamás
Erdei István

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Kéményköri előadás  FMV és ME szakterületek számára

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202008-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 XI. Országos Kéménykonferencia - Kecskemét
ELSŐ NAP

Épületgépész szakmai nap - március 26.

I nap - március 26.   Füstgázelvezetés kontra környezetvédelem
Kéményrendszerek
Műemlék kémények

II nap - mrcius 27.   Környezetvédelem
Társasházak kéményrendszerei
Szilárd tüzelésű kazánok üzemviteli vizsgálata

A rendezvényen a korábbiakhoz hasonlóan most is lehetőség nyílik a kéményáramkörökhöz kapcsolódó szakterületek
szakembereinek a személyes találkozására, eszmecseréjére. a konferencia témakörei átfogják az égéstermék-elvezetés aktuális
kérdéseit, a jogszabályi háttér bemutatásától és megvitatásától kezdve az európai előírásoknak megfelelő tüzelőszerkezetek
elhelyezésén és az égéstermék-elvezetésén át a biztonsági kérdésekig. Kiemelten foglalkozunk a tüzelőberendezések okozta

áthozott

9
08-EGT

részletes program szerint

barna@epget.bme.hu 30/9967217részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Kéményköri előadás  FMV és ME szakterületek számára

on-line előkészíthető:

alcím:

Épületgépészeti Szakmai Tagozat - 69 -



T/sz - FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202009-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 XI. Országos Kéménykonferencia - Kecskemét
MÁSODIK NAP

Épületgépész szakmai nap - március 27.

I nap - március 26.   Füstgázelvezetés kontra környezetvédelem
Kéményrendszerek
Műemlék kémények

II nap - mrcius 27.   Környezetvédelem
Társasházak kéményrendszerei
Szilárd tüzelésű kazánok üzemviteli vizsgálata

A rendezvényen a korábbiakhoz hasonlóan most is lehetőség nyílik a kéményáramkörökhöz kapcsolódó szakterületek
szakembereinek a személyes találkozására, eszmecseréjére. a konferencia témakörei átfogják az égéstermék-elvezetés aktuális
kérdéseit, a jogszabályi háttér bemutatásától és megvitatásától kezdve az európai előírásoknak megfelelő tüzelőszerkezetek
elhelyezésén és az égéstermék-elvezetésén át a biztonsági kérdésekig. Kiemelten foglalkozunk a tüzelőberendezések okozta

áthozott

9
08-EGT

részletes program szerint

barna@epget.bme.hu 30/9967217részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Kéményköri előadás  FMV és ME szakterületek számára

on-line előkészíthető:

alcím:

Épületgépészeti Szakmai Tagozat - 70 -



T/sz - FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202010-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 A víz megjelenési formái, használati rendszerek

I. VÍZMINŐSÉG KÉRDÉSEK
Biológiai alapok
Rendeleti szabályozási háttér (EU előírások magyar szabványok és rendeletek)
Higiénia-tudatos tervezés és kivitelezés (sebesség, nyomvonal, méretezés, cirkuláció, túzivízhálózatok)

II. VÍZKEZELÉS, VÍZMOZGATÁS
Vízkitermelés
Ívóvíznyomásfokozés
Tűzi víz nyomásfokozás
HMV készítés, HMV cirkuláció
Szennyvíztelepek, szivattyúk
Szürkevízfelhasználás ( hasznosítórendszerek, nyomásfokozási feladatok)

I. VÍZMINŐSÉG KÉRDÉSEK
1.Rendeletek (EU előírások magyar szabványok és rendeletek)
2. Higiénia-tudatos tervezés és kivitelezés
II. VÍZKEZELÉS, VÍZMOZGATÁS
1. Vízkivétel, nyomásfokozás
2. HMV készítés, szennyvízelvezetés, szürkevíz felhasználás

2020-as, új

4,6
08-EGT
21-VVT

Nagy Zoltán, dr. Szalai László

Szalai László|06309525896|laszlo.
szalai@wilo.com|dr.

Nagy Zoltán, dr. Szalai LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZ - FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202011-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Egy kis áramlástan, egy kis légtechnika

I. Áramlástani ismeretek
Hidraulika az épületgépészetben, áramlástani alapismeretek, különféle konvektív hőleadók kötési módjai és
szabályozása, Fűtési, -hűtési csőhálózatok hidraulikája beszabályozása a gyakorlatban, optimális és
gazdaságos beszabályozás, hibadiagnosztika. Beszabályozási tervdokumentációk tervdokumentumai.
Alternatív fűtési rendszerek elemzése és ismertetése ( pellet", faapríték", biomassza tűzelőanyagú massza)

II. Légtechnika
Az aktív klímagerendák jellemzői, tervezési paraméterek, beszabályozási kérdések, primér levegő alkalmazása
Légtömörség kérdései, vizsgálata(légcsatornaszabványok, légtömörségi osztályok, légtömörség mérés menete).
Légvezetési rendszerek, anemosztátok ( légvezetési rendszerek összehasonlítása, alkalmazási határok hasonlítása

I. FŰTÉSI BLOKK
Áramlástani alapösszefüggések, Nyomásveszteségek körkeresztmetszető csőben
Hirtelen zárás, zaj és kavitáció

2. Kényszer és szabadáramlás párhuzamos csőkötegekben
Áramlási formák minősítése, Acélllemez lapradiátorok vizsgálata, Tagos alu és acéllemez radiátorok

3. Fűtési-, és hűtési hálózatok hidraulikája Hidraulikai alapkapcsolások, Beszabályozás a gyakorlatban
Hibadiagnosztika, Beszabályozási tervdokumentáció, Beszabályozási  jegyzőkönyv, Hidraulikai
egymásra hatás, Törvényi előírás a beszabályozásról

4. Alternatív fűtési rendszerek Pelletkazánok"-, Faapríték- kazánok, Biomasszakazánok automatizálása,
vezérlése, Hidraulikai kapcsolások, Gazdaságossági számítások, Tervezési irányelvek

II. LÉGTECHNIKAI BLOKK
1. Aktív klimagerendák

2020-as, új

5
08-EGT

Marosi Balázs, Vígh Gellért

Doholuczky Tibor|||Marosi Balázs, Vígh GellértElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZ - FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202012-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 V. Épületgépész Tervezői Konferencia
[BUDAPEST, szeptember 25.]

"Középpontban a VÍZ"

1. A világunk átalakítása: az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszere *1 (SDGs).
2. A globális koordinációs kényszere a fenntartható vízgazdálkodás érdekében, különös tekintettel az SDGs vízre irányuló 6. ás a
11.5*2 céljaira.
3. A magyar Nemzeti Vízstratégia céljai és feladatai.

4. Az ATREA születésnapi bemutatkozása
5. Paradigmaváltás az ivóvízellátó rendszerek létesítésében – szakmai szempontok alapján
6. A legionella elleni védekezés új alapokon

7. PROJEKT BEMUTATÓ-1 (Szürkevíz hasznosítás,
8. Korszerű szennyvíztisztítás. Hőenergia ellátás a tisztítási folyamat melléktermékével
9. Energiatakarékos megoldás HMV termelési rendszerekben

* 1    https://ensz.kormany.hu/VILÁGUNK ÁTALAKÍTÁSA
* 2    6. cél: A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki

számára 11.5 cél: 2030-ig a katasztrófák - beleértve a vízzel kapcsolatos katasztrófákat - okozta
halálesetek és a katasztrófák által érintettek számának jelentős csökkentése, valamint a katasztrófák
okozta közvetlen gazdasági veszteségek globális GDP-hez viszonyított arányának jelentős csökkentése,
kiemelt figyelmet szentelve a szegények és a sérülékeny helyzetben lévő emberek védelmének

2020-as, új

6
08-EGT
21-VVT

Kőrösi Csaba
Szöllősi-Nagy András
Reich Gyula
Eördöghné Dr. Miklós Mária
Szilágyi Sándor
Oltvai Tamás
Brenner József, Csanádi Bálint
Szónthó Zoltán

Doholuczky Tibor|||Kőrösi Csaba
Szöllősi-Nagy András
Reich Gyula
Eördöghné Dr. Miklós Mária
Szilágyi Sándor
Oltvai Tamás
Brenner József, Csanádi Bálint
Szónthó Zoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZ - FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-ÉGT / 202013-

Épületgépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 Energetikai tanúsítás kérdései

Energetikai tanúsítók részére különösen ajánlott

1.   A 2018-as uniós irányelv módosítás.
Számítási módszerek: szezonális, havi, órai vagy szimuláció? - 45p

2.  Épületburok számítása részletes módszerrel I.  – 45p
3.  Épületburok számítása részletes módszerrel II. – 45p
4.  Épületburok számítása részletes módszerrel III. – 45p
5.  Részletes számítások az épülettechnikai rendszerekre – 45p
6.  Gazdaságossági számítások – 45p

* 1    https://ensz.kormany.hu/VILÁGUNK ÁTALAKÍTÁSA
* 2    6. cél: A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki

számára 11.5 cél: 2030-ig a katasztrófák - beleértve a vízzel kapcsolatos katasztrófákat - okozta
halálesetek és a katasztrófák által érintettek számának jelentős csökkentése, valamint a katasztrófák
okozta közvetlen gazdasági veszteségek globális GDP-hez viszonyított arányának jelentős csökkentése,
kiemelt figyelmet szentelve a szegények és a sérülékeny helyzetben lévő emberek védelmének

2020
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08-EGT

dr. Csoknyai Tamás
Szalay Zsuzsa
Horváth Miklós

Gyurkovics Zoltán koordinátor

gyurkokam@gmail.com

dr. Csoknyai Tamás
Szalay Zsuzsa
Horváth Miklós

Gyurkovics Zoltán

Elérhetőségek:
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14 '19 Épületenergetikai nap

"Középpontban az épületenergetika"

• A 7/2006 TNM rendelet tervezett változtatásaival kapcsolatos tájékoztatás
• Rendelet és e-tanúsítás hibái, hiányosságai, azok kezelése

Egyéb rendeltetésű, összetett terekkel rendelkező épületek feldolgozásával kapcsolatos
kérdések bemutatása:

• Becsült hűtési energiaigény számítása.
• Gázmotor feldolgozása a tanúsítványban.
• Mi a teendő, ha eltérő légtechnikai rendszerek jellemzik az egyes részeket?
• Hogyan lehet vegyes rendeltetésű épületeket feldolgozni?
• Hogyan célszerű az egyéb rendeltetésű épületek standard terheléseit felvenni, megállapítani?
• Napkollektor és napelem éves hozamának becslése.

Pályázatokhoz készülő felújítási variációk készítése. Megtérülési idő, CO2-kibocsátás, éves
energiafelhasználás alapján való optimalizálás. Statisztikák készítése.
Az oktatás célja, hogy a hallgatókkal közösen dolgozva, mindenki önállóan számítógépet
használva az épületenergetikai tanúsítás munkamódszereit átadjuk. Kérjük, hogy mindenki
hozzon laptopot. Ha valaki nem rendelkezik szoftverrel, akkor azt a helyszínen a tanfolyam
idejére rendelkezésre bocsátjuk

átdolgozott

6
08-EGT

Baumann Mihály PMME

Baumann MihályElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

PMME

Épületenergetikai számítások módszertana

on-line előkészíthető:

alcím:
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01 Gáz- és olajipari, és bányászati létesítmények tervezésére, kivitelezésére,
üzemeltetésére, karbantartására, felhagyására és hatósági
engedélyeztetésének folyamata

A vonatkozó szakmai előírások ismertetése

A bányászati létesítmények tervezését, üzemeltetését szolgáló építmények tervezésére vonatkozó jogszabályok. Tervezői fellelőség
terjedelme, korlátai. A tervező, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető feladatai, felelőssége, közreműködés a gyártásban,
kivitelezésben – tervezői felelőség alakulása, e-napló problematikája. Tervezők által kötendő szerződések típusai, formai és tartalmai
követelményei.

1. Bányászati létesítmények jogi szabályozási környezetének ismertetése, jogrendszeren belül elfoglalt helye
2. Bányászati létesítmények, illetve kiszolgáló létesítmények engedélyezését végző hatóságok ismertetése, hatásköreikre,
illetékességeikre vonatkozó szabályok tekintés
3. Bányászati létesítmények tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok, jogszabályi előírások
áttekintése
4. Bányászati létesítmények üzemeltetését szolgáló egyéb építmények tervezésére, kivitelezésére vonatkozó jogszabályok
áttekintése
5. Bányászati létesítmények és kiszolgáló létesítmények engedélyezési eljárásainak ismertetése
6. Tervezőkre vonatkozó előírások, tervezői felelősség vizsgálata, tervezői szerződések formai és tartalmi követelményei
7. Kivitelezésben résztvevőkre (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, fedezetkezelő, kivitelező) vonatkozó előírások,
felelősségi körök, e-napló, kivitelezési szerződések formai és tartalmi követelményei

frissített

6
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Dr. Biczó Boglárka

BiczoB@otindustries.hu 703312511Dr. Biczó BoglárkaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Gáz- és olajipari, bányászati létesítményekre vonatkozó létesítési előírások

on-line előkészíthető:

alcím:
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02 A gáz csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói
berendezésekkel kapcsolatos - 2020. március 13. napjától hatályos – új
jogszabályok

és az új jogszabályok előírásaival érintett szakmagyakorlók megváltozott feladatai,
felelőssége

Az előadás kiemelten foglalkozik a hatályos, és a hatályon kívül helyezett gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és
felhasználói berendezések létesítésével érintett jogszabályok előírásaiban bekövetkezett változásokkal :
a) 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-
biztonsági hatósági felügyeletéről;
b) 2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről;
c) 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az
olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben
foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról;

------------folytatás--------------
d) A Gázipari Műszaki Szakbizottság feladatainak változása -
a csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével
kapcsolatban szakági műszaki előírások;
e) Az égéstermék-elvezetők és azok megfelelőségének tanúsítása
– a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók érintettsége a tervezés, kivitelezés és a műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamatában,
figyelemmel a Gázkészülék rendelet (GAR), az Építési termék rendelet (CPR) és a Gázipari Szakági Műszaki Szakbizottság által –
jogszabályi felhatalmazás alapján – közzétett Szakági műszaki előírásokban foglaltakra.

frissített

6
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03 Ami a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelettel közzétett Gázelosztó Vezetékek
Biztonsági Szabályzata (GVBSZ) előírásaiból „kimaradt”, és ami a
79/2005. (X. 11.) GKM rendelettel közzétett Szénhidrogén

Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatából (SZSZBSZ) esetenként az
elosztóvezeték vonatkozásában alkalmazni kell

TÉMA: A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata és a Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata kapcsolódó előírásai,
figyelemmel a nagynyomású célvezetékek és elosztóvezetékek létesítését és üzemeltetését végző szakmagyakorlók érintettségére

1. a gázüzemi tevékenységet végzők feladataira, érintettségére,
így kiemelten a tervező, építtető, kivitelező, üzemeltető, valamint
a földgázelosztó működési engedélyében meghatározott kiszervezett tevékenységet végzőkre,
2. a betartandó követelményrendszer ismertetésére a tervezéstől
a felhagyásig – az egyes fejezeteket érintő további jogszabályi változások napra kész ismertetése -,
3. a nagynyomású elosztóvezetékek gázüzemi tevékenységét érintő, megváltozott követelményekre.

1. 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzatáról, és a módosult 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet kapcsolódó előírásai.
2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
vonatkozó előírásai.
3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
szóló 53/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai.
4. A Szakági Műszaki Bizottság ajánlásai és elérhetősége.
5. Állag, állékonyság, mechanikai szilárdság.
6. Beépíthető anyagok és termékek (A beépíthető anyagok, termékek teljesítménynyilatkozatai – amire már a tervezőnek is
figyelemmel kell lenni.)
7. Elhelyezés.

frissített

6
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Blazsovszky László

blazso48@t-online.hu 302287097Blazsovszky LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:
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04 Műszaki biztonsági előírások a szénhidrogén szállítás és a cseppfolyós
propán-butángáz forgalmazás területén

Műszaki biztonsági előírások a szénhidrogén szállítás és a cseppfolyós
propán-butángáz forgalmazás területén

A képzés során ismertetésre kerülnek

a) a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, illetve a
szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet, valamint
b) a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-
butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról szóló 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet előírásai.

1. A bányafelügyelet szerepe a szénhidrogén szállítás és a cseppfolyós propán- butángáz forgalmazás területén. Alapelőírások
[a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), Bt Vhr. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.)  Get Vhr., a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet]

2. A hatályos a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet előírásai és a közelmúltban bekövetkezett változások [22/2018. (IX.
27.) ITM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról]

3. Speciális előírások a szénhidrogén szállítás területén [a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet]

frissített
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salzinger.gyorgy@mbfsz.gov.hu 206625403Salzinger GyörgyElérhetőségek:
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05 Földgázelosztó hálózatok és tartozékainak tervezése, kivitelezése,
üzemeltetése, rekonstrukciója és felhagyása a 21/2018. (IX. 27.) ITM

rendelet, valamint annak mellékletét képező Gázelosztó Vezetékek
Biztonsági Szabályzata követelményei szerint.

a) Állag, állékonyság, mechanikai szilárdság
b) Beépíthető anyagok és termékek
c) Elhelyezés
d) Védőtávolság, védőzóna, biztonsági övezet
e) Egyéb műszaki-biztonsági követelmények
f) A kivitelezés biztonsági követelményei
g) Üzembe helyezés előtti ellenőrzések, nyilvántartásba vétel
h) Üzemeltetés
i) Gáznyomás-szabályozó állomásokra vonatkozó kiegészítő követelmények
j) Munkavédelmi előírások
k) Esettanulmányok

1. Általános követelmények, mértékadó jellemzők, megfelelőség igazolása
2. Nyomvonal és tartozékok megjelölése, a gázelosztó vezeték elhelyezése
3. Védőtávolság, védőzóna, biztonsági övezet. Védelmek kialakítása
4. Szakaszolás, túlnyomás elleni védelem. Villamos berendezésekre vonatkozó követelmények, villámvédelem
5. Hegesztés, alépítményi és helyreállítási földmunkák. Korrózióvédelem. Technológiai szerelés.
6. Műszaki felülvizsgálat, nyomáspróba, végellenőrzés, nyilvántartás.
7. Gázaláhelyezés, üzembe helyezés, üzemeltetés. Rendszeres ellenőrzés, javítás, rekonstrukció. Karbantartás, üzemzavar
elhárítás.
8. Gáznyomás-szabályozó állomások telepítése. Gépészeti, épületgépészeti, építészeti követelmények. Üzembe helyezés,
tűzvédelem. Nyomástartó berendezések és tartozékok.
9. Üzemi utasítások, oktatás, képzés, továbbképzés. Egyéni védőeszközök.
10. Esettanulmányok.

frissített
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A gázelosztó hálózatokra vonatkozó tervezői, kivitelezői és üzemeltetői feladatok
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06 Új technológiák, melyek segítségével eddig nem ismert tárolókőzetek
kutatása és feltárása napirendre tűzhető.

Alternatív energiaforrások: metánhidrát, szintetikus földgáz és kőolaj.

1. A magyar kőolajipar jövője
2. Változásmenedzsment a földtudományok területén:
3. Változásmenedzsment az alkalmazott fizika területén 1:
4. Változásmenedzsment a fizika területén
5. Az 1 – 4. témakörök bemutatása abiogén CH genezis, gázhidrátok segítségével, Fischer-Tropsch folyamatok a
természetben

1. A magyar kőolajipar jövője
1.1. Konvencionális vs nem konvencionális energiaforrások. Definíciók.
1.2. Paradigmaváltás igényének megjelenése.
2. Változásmenedzsment a földtudományok területén:
2.1. CH genezis. Organikus vs anorganikus eredet
2.2. Anyakőzet – Migráció – Tárolókőzet folyamat revíziója
2.3. Fázishatárok vs fázishatárok nélküli tárolók
3. Változásmenedzsment az alkalmazott fizika területén 1:
3.1. Transzportegyenletek a nano-méretek világában
3.2. Szilárdtest fizika EOR, EGS vonatkozásai
3.3. Statisztikus vs fenomenológiai termodinamika állapotegyenletei (EOS)
4. Változásmenedzsment a fizika területén

frissített
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IIR felületen elérhető:

Új technológiák , alternatív energiaforrások

on-line előkészíthető:

alcím:
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07 Földgázelosztó és földgázszállító vezetékek aktív és passzív
korrózióvédelme

A földgázszállító és elosztóhálózatok korrózióvédelme a tervezéstől az
üzemeltetéssel bezárólag

a) Elektrokémiai korrózió alapjai
b) Korrózióvédelemi eljárások kémiai alapjai. (ötvözés, bevonás, inhibítorok, aktív, passzív és komplex védelem)
c) Passzív korrózióvédelemi kialakítási módok (festés, szigetelés)
d) Aktív korrózióvédelem elemei, kialakításának tervezése
e) Aktív korrózióvédelmi rendszer kiépítésének, jogszabályi és műszaki feltételei
f) Aktív korrózióvédelmi rendszerek üzemeltetése
g) Korrózióvédelmi mérések

1. Elektrokémiai korrózió alapjai. Talajkorrózió, korróziós tényezők. Elektród folyamatok kinetikája. Polarizáció, túlfeszültség.

2. Korrózióvédelemi eljárások kémiai alapjai. (ötvözés, bevonás, inhibítorok, aktív, passzív és komplex védelem)
3. Passzív korrózióvédelemi kialakítási módok. Csővezeték tisztítások, festési eljárások robbanásveszélyes zónában.
4. Aktív korrózióvédelem elemei, kialakításának tervezése. Katódos védelem kialakítása, szívókötéses védelem kialakítása,
anódos védelem kialakítása. Hatásos korrózióvédelem kialakításának feltételei.
5. Aktív korrózióvédelmi rendszer kiépítésének, jogszabályi és műszaki feltételei. Tervezési követelmények, jogszabályok,
szabványok, műszaki előírások ismertetése. A kiviteli tervek követelményrendszere, érdekelt szervek, hatóságok bevonása.
Kivitelezés követelményei, folyamata, előírásai. Üzembe helyezés körülményei.

6. Aktív korrózióvédelmi rendszerek üzemeltetése. Üzemeltetési követelmények. Távfelügyeleti rendszerek üzemeltetése.
Üzemeltetés, javítások, karbantartás feltételei, elvégzése.

frissített

6
09-GOT

Csizinszky Péter

csp@corrocont.com 309705314Csizinszky PéterElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

hálózatok korrózióvédelme

on-line előkészíthető:

alcím:
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8 Az energiahordozók jövője. A hidrogén a környezetbarát energiahordozó

A légkör védelem feladatai között kiemelt az energiahordozó szerkezet átalakítása. A világ legtöbb országa elhatározta, hogy az
energetikában a légkör szennyezés visszaszorítására aktív intézkedéseket hoz.

1. Az energiahordozók fajtái, fizikai, kémiai jellemzői. 2. A világ és magyrország energiahordozó felhasználásának adatai. 3. Az
energiahordozók használatának környezetvédelmi vonzatai. A megújuló energiahordozók és a légkör védelme. 4. A klímaavédelmi
egyezmények áttekintése. 5. Az energiahordozók jövője: készletek, felhasználás. Új energiahordozók és források. 6. A hidrogén mint
energiahordozó. Felhasználási területek. Termelése, tárolása, szállítása. 7. Kutatások, fejlesztések a hidrogén ipari használata
területén.

frissített

6
09-GOT
05-ENT

Szilágyi Zsombor Dr.

drszilagyizsombor@freemail.hu 303366539Szilágyi ZsomborElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

Dr.

Az energiahordozók jövője. A hidrogén a környezetbarát energiahordozó

on-line előkészíthető:

alcím:
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Törzsanyag címe:
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Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 A Lechner Tudásközpont szolgáltatásai

A továbbképzés során bemutatásra kerülnek a Lechner Tudásközpont interneten elérhető szolgáltatásai (mint például E-TÉR, E-
közmű). Emellett az építési és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok között mutatkozó összhang hiányára is kitér az előadás. 

Bevezetés (10 perc/10 perc)
◦Lechner Tudásközpont (LTK) bemutatása, főbb tevékenységi körök, LTK jelenlegi alkalmazásai
◦LTK fejlesztés alatt álló alkalmazásai rövid tájékoztató (3D Magyarország, E-építés és E-ing projekt)

E-közmű alkalmazás (20 perc/15 perc) általános bemutatása (jogszabályi alap, elérése, stb.), modulok, fejlesztési irányok
E-TÉR alkalmazás (30 perc/20 perc) általános bemutatás (jogszabályi alap, elérése, stb.), modulok, fejlesztési irányon

◦E-TÉR – földmérő szemmel
földügy és terület/településfejlesztési/rendezési nyilvántartások közös adattartalom
településrendezés sajátos jogintézményei (telekalakítás, kisajátítás)
Épületváltozások során az az ingatlanügyi és építésügyi hatóságok együttműködése és ennek jogszabályi háttere – engedélyezési,

tudomásulvételi eljárások és az egyszerű bejelentés (25 perc/15 perc)
◦új épület keletkezése, meglévő épület módosítása, bontási eljárás

Építészeti műszaki dokumentáció geodéziai vonatkozású tartalmi elemei (20 perc/10 perc)
◦helyszínrajz, geodéziai felmérés, kitűzés, stb.

Ingatlan-nyilvántartás kitűzés, épületváltozás esettanulmányok (30 perc/20 perc)

2/3
10-GGT

Kozári Ágnes
Cebeli Márk Dániel

Kozári Ágnes
Cebeli Márk Dániel

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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02 Adatformátumok

Geoinformatikában alkalmazott adatformátumok és azok közötti átalakítási
lehetőségek

A földmérő mérnökök az újabb mérőeszközök (pl. lézer szkenner, talajradar) és újabb szoftverek (pl. BIM, pontfelhő feldolgozás)
megjelenésével újabb adatformátumokkal, adatbázisokkal találják szembe magukat. A továbbképzés során a szakmánkban
előforduló digitális adatformátumokat, az azokat kezelni képes szoftvereket és a különböző adatformátumok közötti átalakítási
lehetőségeket mutatjuk be, mintapéldákon és esettanulmányokon keresztül. Szóba kerülnek a CAD, a GIS, a téradatbázis és a
pontfelhő formátumok és azok közötti átalakítási lehetőségek, elsősorban ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek felhasználásával.

Bevezetés (10 perc/10 perc1)
◦Adatformátum szabványok a geoinformatika területén
◦Logikai különbségek a használt formátumok között (CAD illetve GIS), Nyílt és zárt formátumok (vendor lock)
•CAD formátumok felhasználása térinformatikai célokra (40 perc/40 perc)
◦ITR/FreeTR állományok további felhasználása, DXF export vagy más?

◦DWG/DXF verzió problémák, Teigha File Converter, BricsCAD, On-line nézegető, DWG TrueView, ◦CAD-ből GIS-be (feliratok,
poligonizálás, attribútumok, stb.), Esettanulmány
•GIS formátumok (40 perc/40 perc), Vektoros adatok, ESRI Shape vagy valami más?, Újabb formátumok (GeoPack, GeoJSON, GML,
OSM) és konverziók (ogr2ogr, FME)
▪GIS-ből CAD-be (attribútumok, multi elemek, szigetek), Raszter adatok,, Georeferencia, konverziók (gdal_translate)
▪EXIF adatok kinyerése
◦Esettanulmány
•Pontfelhők és BIM formátumok(45 perc/0 perc)
◦Pontfelhő formátumok PCD, PLY, PTS, PTX, XYZ, LAS, OBJ, E57, gITF, stb.
◦BIM formátumok Revit (RVT), IFC, ifcXML, ifcZIP
◦Esettanulmány

2/3
10-GGT

dr. Siki Zoltán
Takács Bence

dr. Siki Zoltán
Takács Bence

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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03 Munkavégzés szabályai, jogi keretei

A földmérési munkavégzésre vonatkozó fontosabb munkabiztonsági
szabályok és jogi keretek

Az előadásban jellemezzük, osztályozzuk a terepi földmérési munkavégzést néhány jogi-, és munkabiztonsági szempont alapján.
Ismertetjük a vonatkozó (jelenleg érvényes, esetleg a közeljövőben életbe lépő új) szabályokat.

•a földmérő közterületen/magánterületen tartózkodik;
•közterületen/magánterületen lévő terepről, objektumról gyűjt mérési eredményt/adatot, illetve készít dokumentáló fényképeket;
•sérthet-e személyiségi jogot/jogokat a földmérő, ha mérési eredményei, adatai, fényképei a megbízótól eltérő, úgynevezett harmadik
személy tulajdonára vonatkozik (pld,: épület, rendszámos gépkocsi stb.), vagy személyesen őt ábrázolja?
Ezen belül azonos elbírálás alá esik-e, ha a földmérőnek megbízást adó „A” telek tulajdonosa a szomszéd,”B” teleken álló új épület
gerincmagasságát annak építési engedélyben engedélyezett magassága ellenőrzése érdekében rendelte meg, vagy a saját üres
telke beépítése miatt beadandó dokumentáció céljára, vagy üzleti célra?
•mire jogosít a földmérő igazolvány, mire nem?

munkabiztonsági szabályok, ha a földmérő tartózkodási helye veszélyesnek minősül, mivel az építési munkahely, forgalomba
helyezett közút/vasút, tó-vízfolyás, mélyben/magasban esetleg alagútban végzi munkáját?
•ha a földmérő feladata keretében úttest alatt létesített csatorna aknafenék adatait is méri, az aknafedlap felnyitását milyen
engedéllyel, milyen forgalomszabályozási szervezéssel végezheti?
•a pilóta nélküli légijármű-rendszerek fő kategóriái, a velük végrehajtható műveletek szabályozási célú kategorizálása. „Nyílt”
kategóriájú műveletek. A „speciális” kategóriájú UAS-műveletek.
•milyen szabályok között használhat drónt, azaz pilóta nélküli légijárművet, és hogyan használhatja az azzal készített távérzékelési
adatokat?

2/3
10-GGT

Kiss Albert

Kiss AlbertElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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04 3D modellezés

A továbbképzés célja, hogy a földmérők jobban megismerjék a tervező mérnökök számára számítógéppel készített térbeli
modelleket, illetve a modellek készítéséhez szükséges szoftvereket. A továbbképzés példákat mutat be a terep, vonalas
létesítmények (pl. utak, vasutak), közművek, közműhálózatok, épületek, hidak, mérnöki műtárgyak tervezése során készített
modellekről, ezzel együtt betekintést ad a jellemzően alkalmazott szoftverek (pl. ArchiCAD, AutoCAD, Civil 3D, Revit, Microstation)
használatába.

10-GGT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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05 Cég illetve projekt/munka menedzselés a földmérő vállalkozásokban

A cég és projekt vezetés, vezetési jó gyakorlat bemutatása esettanulmányokon keresztül. A korszerű technológiák alkalmazásának
gazdasági kérdései, mikor éri meg beruházni?
A geodéziai MÉDI alkalmazása.

Bevezetés (5 perc/5 perc1 )
oBemutatkozás, avagy miért pont én, miért erről?

A cég és projekt vezetés, vezetési jó gyakorlat bemutatása esettanulmányokon keresztül. (30+10 perc/20+10 perc1 )
oJogi, szerződéses környezet Erőforrások (Humán, SW, HW), Amikre nem szoktunk gondolni

A korszerű technológiák alkalmazásának gazdasági kérdései, mikor éri meg beruházni? (30+15 perc/15+10 perc1 )
oGazdaságossági kérdések, Műszaki kérdések, Buktatók

A geodéziai MÉDI alkalmazása. (30+15 perc/20+10 perc1 )
oDíj kalkuláció, költségek, Médi, Kockázatok, Kötbér, jótállás stb.

2/3
10-GGT

Toronyi Bence

Toronyi BenceElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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06 Tippek és trükkök műszaki dokumentációk készítéséhez

A továbbképzés célja, hogy a gyakorló mérnökök számára ötleteket és segítséget adjon tetszetős, jól használható és technikai
értelemben is elegáns műszaki dokumentációk összeállítása terén. A gyakorló geodéták gyakran panaszkodnak arra, hogy nincs a
dokumentációk készítésére idő, kapacitás. Az is tapasztalható, hogy a hiányos vagy kifogásolható minőségű dokumentációk
hátterében sokszor egyfajta szakmai igénytelenség rejlik, vagy a megfelelő ismeretek, illetve képességek hiánya (is). Bemutatunk
gyengébben sikerült dokumentációkat mérnökgeodézia és ingatlan-nyilvántartási célú geodézia területéről egyaránt és próbáljuk jó
példákkal, illetve könnyen hasznosítható ötletekkel a helyes gyakorlatot bemutatni. Az ötletek kapcsán több könnyen megtanulható és
nagyon hasznos ingyenes, illetve nyílt forráskódú programokat is mutatunk, ezzel kapcsolódunk korábbi évek továbbképzéseihez.
Véleményünk szerint sokszor csak egy pici többletmunkát, illetve figyelmet kell szánni a munkára ahhoz, hogy lényegesebb
elegánsabb dokumentáció készüljön. Az elegáns dokumentációk nemcsak segítik a szakmánk kedvezőbb megítélést a mérnökök és
más megrendelők körében, hanem a készítő egyik hatékony reklám felülete is egyben. A továbbképzés keretében a résztvevők
remélhetőleg nem csak hasznos ismereteket, hanem kedvet és motivációt is kapnak igényes(ebb) dokumentációk készítésére.

Bevezetés (10 perc/10 perc1) gyakori hibák, tanácsok általánosságban
Tippek és trükkök AutoCad környezetben (40 perc/40 perc)

◦papírtér/modelltér helyes használata, nyomtatás, pdf generálás, külső referenciák, javaslatok helyes rétegkiosztásra, rajzi
beállítások: betűtípusok, színek, vonalvastagságok

Térképszerkesztés QGIS szoftverben (45 perc/0 perc), dxf import, égi és űrfelvételek beillesztése, őrkeresztek, kereten kívüli 
megírás, pdf generálás

Szöveg, táblázat, műszaki rajzok egy állományban (20 perc/20 perc), szövegszerkesztő, táblázatkezelő, CAD szoftver együttes 
használata, vektoros és szöveges pdf, összesítés kiadványkezelő szoftverben

Fotók a műszaki dokumentációkban (20 perc/20 perc)
◦digitális képek szerkesztése, manipulálása
◦magyarázó feliratok elhelyezése

2/3
10-GGT

dr Siki Zotlán
Takács Bence

dr Siki Zotlán
Takács Bence

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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7 XXIV. GISopen 2020 - GISonline
[2020 szeptember 3-4. - CSAK Fejér Megyei Mérnöki Kamara]

régi és új feladatok, kihívások, megoldások

A konferencia részletei a GISopen.hu oldalon találhatók meg: http://gisopen.hu/

A konferencia részletei a GISopen.hu oldalon találhatók meg: http://gisopen.hu/

ÚJ

6
GGT

Barkóczi Zsolt
Nagy Edina
Takács Krisztián
Lippmann László, Kocsis Attila
Csákvári Péter, Muráti Judit
Lehoczky Máté
Nyerges János
Szigetvári Péter
Érsek Ákos

Varga Zoltán
Horváth Zoltán
Gombás László, Tóth Mátyás
Vízhányó József
Péter Tamás, Sáfár Tamás
Stenzel Tamás
Jancsó Tamás
Galambos István
Nagy Tamás

Tóth Sándor, Kenyeres Ambrus
Földváry Lóránt

Barkóczi Zsolt
Nagy Edina
Takács Krisztián
Lippmann László, Kocsis Attila
Csákvári Péter, Muráti Judit
Lehoczky Máté
Nyerges János
Szigetvári Péter
Érsek Ákos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Varga Zoltán
Horváth Zoltán
Gombás László, Tóth
Mátyás
Vízhányó József
Péter Tamás, Sáfár
Tamás
Stenzel Tamás
Jancsó Tamás
Galambos István

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20208-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

8 Mérnökgeodézia konferencia
[2020 november 7. - OnLine rendezvény

A BPMK a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék közös rendezvénye

:            Immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Budapesti és Pest Megyei Kamara, a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék
és a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat közös szervezésében.

A konferencia előadói a tagozat tagjai, a mérnökgeodézia területén nagy tapasztalattal rendelkező mérnökök. Emellett a fiatal
előadóknak is teret adunk, a tagozati diplomadíj pályázat díjazottjai is bemutatják nyertes munkáikat.
Az idei konferencia előadásainak többségében a korszerű geodéziai technológiák bemutatása és azok gyakorlati alkalmazásainak
tapasztalatai kerülnek szóba.

A részletes program a mellékletben található

ÚJ

6
10-GGT

Kéri Gyula
Baranya Sándor
Rózsa Szabolcs
Holéczy Ernő
Siko Zoltán, Takács Bence
Tóth Mátyás
Kecskeméti Máté
Kleszky Ákos

Dömötör Krisztina
Égető Csaba, Gherman SÁmuel
Jnacsó Tamás
Nagy Nándor

Kéri Gyula
Baranya Sándor
Rózsa Szabolcs
Holéczy Ernő
Siko Zoltán, Takács Bence
Tóth Mátyás
Kecskeméti Máté
Kleszky Ákos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Dömötör Krisztina
Égető Csaba, Gherman
SÁmuel
Jnacsó Tamás
Nagy Nándor

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20201-18-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

1-18 A geodézia (jövoje) nemzetközi kiállítások tükrében

(2018 elfogadott törzsanyag)

? Általános ismerteto a kiállításokról – résztvevok, helyszínek
? Újdonságok a geodézia méroeszközök területén
? Merre tart az UAV – fotogrammetria – lézerszkenner hármas?
? Geomatikai szoftverek és alkalmazások
? Érdekességek, különlegességek
? Szakterületi trendek
? Összefoglalás

ÚJ

2
GGT

Kecskés Márton
Szabady Zsolt

Kecskés Márton
Szabady Zsolt

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Tagozat - 92 -



T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20202-18-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

2-18 Építogépek geodéziai vezérlése

•Nyomvonalas létesítmények kivitelezésének története, jelene (10 perc)
?hogyan csináltuk régen a nyomvonalas létesítmény kituzést, hogy történik manapság
•Építogépek vezérlése során alkalmazott geodéziai technológiák (10 perc)
?forgólézer (1D, 2D vezérlés) ?méroállomás (anyagteríto gépek)
?muhold alapú vezérlés („GNSS” vezérlés, gréder, dózer, kotrógép)
•Geodéziai tervezo „feladatai” a gépvezérlés során (35 perc)felületmodellek építése avagy a „gépbe kerülo” program(AUTOCAD
CIVIL 3D segítségével)
?vízszintes vonalvezetés (nyomvonal készítés), ?magassági vonalvezetés (hossz-szelvény készítés)
?mintakeresztszelvények, ?nyomterv létrehozása
•Ha nincs CIVIL 3D, programozás a „kontrolleren” (35

ÚJ

2
GGT

Menyhárt István Zsolt

Menyhárt István ZsoltElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20204-18-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

4-18 Pontfelhok kezelése és feldolgozása nyílt forráskódú szoftverekkel

2x45, vagy 3x45 perc

----mellékletben----

(2x45, vagy 3x45 perc idotartamban)

2018 - átdolgozott, bovített

2,3
GGT

dr. Siki Zoltán

06-70/319-9092dr. Siki ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20205-18-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

5-18 UME Útépítési munkák geometriai minoségfelügyeletének követelményei

2x45, vagy 3x45 perc

----mellékletben---

(2x45, vagy 3x45 perc idotartamban)

ÚJ

2,3
GGT

Takács Márton
Kolozsvári Nándor
Bényi László

Takács Márton
Kolozsvári Nándor
Bényi László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervezo/szakértoSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20203-18-

Geodéziai és Geoinformatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

3-18 A BIM-rol a jelen és a jövo földméroinek

ÚJ

1
GGT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

11-GET / 202001-

Geotechnikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Munkatérhatárolások tervezési kérdései

A továbbképzés a mély munkagödör megtámasztási rendszereinek tervezési kérdéseit ismerteti. A fő szerkezeti típusok, azok
alkalmazási körének, illetve kivitelezési sajátosságainak, kérdéseinek taglalása után a munkatérhatá-rolások három modellezés
eljárását tekintik át. Ennek keretében bemutatják  a fal előzetesen feltételezett mozgásához igazodó földnyomások módszerének, a
falszerkezet Winkler-féle rugalmas ágyazású modellezésének, valamint a véges elemes modellezésnek alapelveit, előnyeit,
hátrányait, lehetőségeit, és foglalkoznak a kiindulási paraméterek felvételével. A továbbképzés áttekintést ad a méretezési
részletekről, azok alapelveiről. A téma minél jobb megértését az előadások közben és végén elmondott esettanulmányok segítik.

Mély munkagödör megtámasztási szerkezetek típusa
Munkatérhatároló szerkezetek konstrukciós kialakítása
Munkatérhatárolások terezési módszerei: alapelvek, előnyök-hátrányok
Tervezési paraméterek felvétele
Méretezési részletek

új

6
11-GET

18-TT

Manninger Marcell
Molnár György
Scheuring Ferenc
Szepesházi Attila

ügyvezető
tervezési főmérnök
tervezési csoportvezető
műszaki csoportvezető

manningermarcell@kokopelli.hu
molnar.gyorgy@bohn.hu
scheuring.ferenc@hbm.hu
szepeshazi.attila@hbm.hu

30/992-9209
30/742-4715
30/215-6385
30/620-8464

Manninger Marcell
Molnár György
Scheuring Ferenc
Szepesházi Attila

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

ügyvezető
tervezési főmérnök
tervezési csoportvezető
műszaki csoportvezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

11-GET / 202002-

Geotechnikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Geotechnikai és tartószerkezeti tervezői feladatok kapcsolódása az
alapozások tervezése során - feladatok, követelmények, együttműködés

A továbbképzés célja a geotechnikus mérnököknek, az alapozások tervezése során való feladatainak áttekintése, különösen
fókuszálva a tartószerkezeti tervezővel való kapcsolódási pontokra, együttműködés módjaira. Ehhez a továbbképzés első részében
áttekintjük a geotechnikai szolgáltatások rend-szerét, azokhoz kapcsolódó alapfogalmakat (tervfázisok, geotechnikai do-kumentum
típusok, geotechnikai kategória, geotechnikai feltárások mennyi-sége és minősége, karakterisztikus érték, stb.). Az előadás második,
na-gyobb kiméretű részében egyrészről a síkalapozások, cölöpalapozások és a kombinált cölöp-lemezalapozás határállapotait s azok
ellenőrzési módját te-kintjük át. Másrészről külön foglalkozunk a tartószerkezeti modellben az em-lített alapozási rendszerek
modellezési lehetőségeivel, a támaszok paramé-tereinek (merevség, határerő) meghatározási módjaival.

Alapozások tervezésének folyamata
Alapozások tervezésének geotechnikai előkészítése
Síkalapozások határállapotai
Síkalapok tartószerkezeti méretezésének geotehcnikai támogatása: süllyedések számítása, támaszmerevségek meghatározása, stb.
Mélyalapozások határállapotai
Mélyalapozások tartószerkezeti méretezésének geotechnikai támogatása: támaszmerevségek meghatározása, vízszintes teherre
való modellezés, stb.
Kombinált cölöp-lemezalapozás tervezési kérdései

új

6
11-GET

18-TT

Horváthné Bak Edina
Dr. Móczár Balázs
Scheuring Ferenc
Dr. Wolf Ákos

ügyvezető
egyetemi docens, tanszékvezető helyettes
tervezési csoportvezető
egyetemi adjunktus

horvathne.bak.edina@ftvzrt.hu
bmoczar@mail.bme.hu
scheuring.ferenc@hbm.hu
wolf@sze.hu

30/562-5756
30/914-1636
30/215-6385
30/641-0431

Horváthné Bak Edina
Dr. Móczár Balázs
Scheuring Ferenc
Dr. Wolf Ákos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

ügyvezető
egyetemi docens,
tanszékvezető helyettes
tervezési csoportvezető
egyetemi adjunktus

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

11-GET / 202003-

Geotechnikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Geotechnikai szerkezetek véges elemes modellezése

A képzés a geotechnikai véges elemes modellezés gyakorlatorientált kérdéseire fókuszál. Cél olyan ismeretanyag átadása, mely a
gyakorlatban véges elemes szoftvereket használó tervezők hétköznapi munkáját segítik. Ezért az előadás foglalkozik a geotechnikai
véges elemes modellezés lehetőségeivel, a szabványi követelmények igazolási módjaival, a fejlett anyagmodellekkel és az azokhoz
szükséges paraméterek felvételével, illetve néhány jellemző példán keresztül a modellezési fogásokat, lehetőségeket tárja fel.

Geotechnikai véges elemes modellezés alapjai,
Modellalkotás,
Modellezési szintek,
Talaj anyagmodelljei,
Szerkezeti modellek,
Munkatérhatárolások modellezési kérdései,
Cölöppel gyámolított lemezalap modellezése,
Töltésalapozások modellezése

áthozott

6
11-GET

18-TT

Dr. Mahler András
Dr. Szilvágyi Zsolt
Dr. Koch Edina

egyetemi docens
geot. és tartósz. tervező
egyetemi docens

mahler@mail.bme.hu
szilvagyi.zsolt@geoplan.hu
koche@sze.hu

20/444-6048
30/530-4204
30/563-6342

Dr. Mahler András
Dr. Szilvágyi Zsolt
Dr. Koch Edina

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

egyetemi docens
geot. és tartósz. tervező
egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

Geotechnikai Szakmai Tagozat - 99 -



T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

11-GET / 202004-

Geotechnikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Korszerű cölöpalapozások tervezése geotechnikai, tartószerkezeti és
technológiai szempontok alapján

A képzés a cölöpalapozáson belül három fő témát ölel át. Első része a cölöpalapok tervezési kérdéseinek mai gyakorlatával, azok
kulcsfeladataival, kulcskérdéseivel foglalkozik. Második részben a cölöpözési technológiák, s azok kritikus elemei kerülnek terítékre,
fókuszálva a tervezés szempontjából fontos elemekre. Az előadás utolsó harmadában a cölöpök próbaterhelésének módjai, azok
értékelése, felhasználhatósága, illetve a cölöpök minőségellenőrzése a téma.

Cölöpalapozás tervezési kérdései,
Cölöpök teherbírásának meghatározása,
Cölöpalapozás biztonsága,
Cölöpözési technológiák áttekintése,
Cölöpalapok vizsgálati lehetőségei,
Cölöp próbaterhelés,
Cölöp integritásvizsgálat

áthozott

6
11-GET

18-TT

dr. Szepesházi Róbert
Scheuring Ferenc
dr. Pusztai József

ny. egyetemi docens
tervező mérnök
ügyvezető igazgató

szepesr@sze.hu
scheuring.ferenc@hbm.hu
pusztai@fugro.hu

30/475-7063
30/215-6385
20/942-5436

dr. Szepesházi Róbert
Scheuring Ferenc
dr. Pusztai József

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

ny. egyetemi docens
tervező mérnök
ügyvezető igazgató

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

11-GET / 202005-

Geotechnikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Támfalak tervezési kérdései

A képzés elején, felvezetésként a támfalak általános tervezési kérdései kerülnek terítékre, úgy mint a vizsgálandó határállapotok, a
támfalakra jutó terhelések számszerűsítése, az el-lenőrzés módjai. Ezt követően az előadás fő témáját az egyes támszerkezetek:
súlytámfal, szögtámfal, gabionfal, máglyafal és vasalt talajtámfal szerkezeti kialakítása, konstrukciós és sajátos tervezési kérdései
adják. A to-vábbképzés utolsó blokkjában esettanulmányok segítik az elhangzottak el-mélyítését, illetve igény esetén helyi speciális
kérések szerinti, a témához kapcsolódó előadások színesíthetik a továbbképzést.

Támfalak tervezését szabályozó előírások
Támfalak típusai: súlytámfal, szögtámfal, gabionfal, máglyafal, vasalt talajtámfal,
Támfalak szerkezeti kialakítása,
Támfalak konstrukciós és részlettervezési kérdései,
Támfalak kivitelezési kérdései,
Esettanulmányok

áthozott

6
11-GET

18-TT

Laufer Imre
Dr. Szilvágyi Zsolt

geot. és tartósz. tervező
geot. és tartósz. tervező

imre.laufer@lambda2.hu
szilvagyi.zsolt@geoplan.hu

30/369-1706
30/530-4204

Laufer Imre
Dr. Szilvágyi Zsolt

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

geot. és tartósz. tervező
geot. és tartósz. tervező

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

12 GT / 202001-

Gépészeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Szenzorika, okos szenzorok, prediktív karbantartás

Napjainkban megkerülhetetlenek azok a rendszerek, amelyek valamilyen módon érzékelik, mérik a körülöttünk zajló folyamatokat,
majd a rendszerben meglévő, vagy tanulásra kész szoftverei segítségével döntést hoz, beavatkozik a folyamtokba.
Az élet minden területén tanúi lehetünk ezeknek a rendszereknek, a háztartástól közlekedésen át az ipar, mezőgazdaság
legkülönbözőbb területein.
Elegendő csak, ha az elhíresült „diesel - botrány”- ra utalok, ahol a járműbe épített intelligens rendszer a szenzorai által nyert
információk alapján maga döntötte el, un. „tesztüzemben” dolgozik (pl. vizsgálatot hajtanak rajta végre, nem mozog, nem
kormányozzák, fék,- és kuplung (ha van) pedáljait nem használják, nincsenek sem oldalirányú, sem hossztengelyébe eső
gyorsulásai, stb.), vagy normál használatban van, és ennek megfelelően állította be a motor vezérlését a kedvező kibocsátási értékek
biztosítása érdekébe.

- Néhány gondolat a mérésről,
- Jelek, fizikai tartalmuk, osztályozásuk, A jelfeldolgozás folyamata, AD átalakítás alapjai,
- Szenzorok fogalma, funkcionális modellje, szenzorszintek, Szenzorok mérési cél szerinti osztályozása,
- Működési elven alapuló bemutatásukra (hely-pozícionálás, elmozdulás, sebesség,
  - gyorsulás, erő,- nyomaték,nyomás, hőmérséklet,- hőmennyiség).

Foglakozik a Fénymérés, valamint az Intelligens szenzorok általános felépítésével.
Az előadást a karbantartási rendszerekben történő felhasználhatóságuk zárja. Ebben a fejezetben a karbantartási rendszerekről
általában, a napjainkban használatos IOT rendszerekben alkalmazott fogalmakkal, a kockázat alapú rendszerek általános
felépítésének elveivel foglakozunk, amely rendszerek működésének alapjait a korábban megismert szenzorok, szenzorrendszerek
alkotják.

új

6
12 GT

Dr. Borbás Lajos professzor emeritus

borbas@kge.bme.hu, +36 70 221 2282Dr. Borbás LajosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

professzor emeritus

on-line előkészíthető:

alcím:
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02 Tervezés kísérleti eljárásokkal

Optikai feszültségvizsgálat rétegbevonatos eljárása

Napjaink számítástechnikai eljárásainak robbanásszerű, dinamikus fejlődése, a numerikus eljárások igen magas szintű lehetőségei
ellenére a mérnöki gyakorlat szerves részét kell, képezze a kísérleti módszerek legszélesebb körű alkalmazása.
A különböző numerikus eljárások napjainkban sem nélkülözhetik a mérési módszerekből nyert információkat, első sorban a
feszültségeloszlások vizsgálatánál, valamint a számítási módszereke egyes határfeltételeinek meghatározásánál. Ugyan ebbe az
alkalmazási terület csoportba sorolhatók a stabilitási kérdések vizsgálatai, a maradó feszültségek meghatározásának kérdései,
valamint a törésmechanika egyes kritikus intenzitási tényezőinek meghatározási lehetőségei.
Az optikai feszültségvizsgálat rétegbevonatos technikája valós szerkezetek, valós terhelési körülmények közötti vizsgálatát,
ellenőrzését teszi lehetővé, optikailag aktív rétegbevonati anyag (szenzor) szerzetre történő felragasztásával.
A terhelés hatására a vizsgáló bevonat azzal azonos módon deformálódik, így a bevonat optikai jellemzőinek változása polarizált
fényben vizsgálható. Az így nyert optikai képek (rendszámeloszlások) akár statikus, akár dinamikus terhelési körülmények között
rögzíthetők.

Az eljárás rendkívül hatékonyan képes a szerkezet viselkedésének bemutatására, rendelkezve a nyert optikai képek azon előnyével,
hogy a numerikus analízisek által kapott redukált feszültségek eredményeivel közvetlenül egybevethetők.

Az előadás gyakorlati példákon keresztül adja közre a módszer széles körű alkalmazhatóságát a konstrukció fejlesztésétől, a
bekövetkezett meghibásodások okainak feltárásáig. A eljárás nem csak fémes szerkezeti elemek, hanem polimerek, kompozitok
(mesterséges és természetes egyaránt), valamint erősített anyagok vizsgálatára is alkalmas. Külön kiemelendő a biomechanikai
alkalmazás lehetősége, ahol a mérési eljárás eredményei az életminőség javításban közvetlenül alkalmazhatók. Az előadás kitér a
módszer speciális mérőeszközeinek bemutatására is.

új

6
12 GT

Dr. Borbás Lajos professzor emeritus

borbas@kge.bme.hu, +36 70 221 2282Dr. Borbás LajosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

professzor emeritus

on-line előkészíthető:

alcím:
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03 E-mobilitás másképpen
Konferencia és szakmai továbbképzés
BPMK - 2020. Október 20. 9:30 - 16:00

HUNGEXPO, A pavilon, Automotive Hungary Kiállítás

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Jedlik Ányos Klaszterrel és további szervezetekkel együttműködve 2020. október 20-
án „E-mobilitásról másképpen” mottóval hatodik alkalommal szervez konferenciát.
A korábbi konferenciákon megállapításra került, hogy az e-mobilitás jövőjét tekintve, hosszú távon és rendszerben kell gondolkodni.
Mint általában, az e-mobilitás esetében sincs egyetlen, mindent megoldó módszer, de mindig törekedni kell a pillanatnyilag és a
jövőbe tekintve is a legjobbra. A fejlesztések során szem előtt kell tartani a környezetszennyezés, a fenntarthatóság, a kényelmi
szempontokat, a járművek esetében és az egyéb alkalmazások során nem kevésbé fontos az ár, azaz az eladhatóság és
természetesen az üzemeltetési költség. A nemzetgazdasági szempontból a nemzeti jövedelem növelése érdekében különös
érdekünk a hazai fejlesztés és gyártás. Törekednünk kell arra, hogy ezen a területen is minél több versenyképes termékekkel
jelenhessünk meg a világpiacon.
Az idei konferenciát a tavalyihoz hasonló programmal és időbeosztással tervezzük megszervezni azzal a szándékkal, hogy áttekintjük

miképpen változott egy év alatt az akkumulátoros és tüzelőanyag cellás járművek helyzete a világon,
hogyan változtak a hazai alkalmazási lehetőségek,
milyen hatással voltak az e-mobilitásra a szakpolitikai intézkedések és a pandémia, hogyan növelték az előnyeit és hátrányait, az 

alkalmazásuk ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fejlesztés irányait, gyártási lehetőségeit.
Kerekasztal beszélgetés keretében is a változásra összpontosítunk, áttekintjük és megvitatjuk az e-mobilitás helyét a hazai energia-,
közlekedés-, ipar- és környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet fordítva annak feltárására, miképpen
lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a nemzetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba.

Szakpolitikai célkitűzések, intézkedések
Hazai gyártási lehetőségek
Kerekasztal beszélgetés felkért vitaindító előadókkal és hozzászólókkal

új

6
12 GT

15-KOT
04-ELT
05-ENT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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01 Biztonságtechnikai nap[BPMK - 2020.01.31]

Biztonságtechnikai kihívások 2020-ban

Az Óbudai Egyetem, a BPMK és az LDSZ Biztonságtechnika közös szakmai napja az Óbudai Egyetemen

BPMK és az LDSZ kft a több éves hagyományosnak tekinthető konferenciát tervez az Óbudai Egyetem épületében.
Az előadások két teremben zajlanak, a nagyterem előadásaiban a biztonságtechnika új és innovatív hazai valamint nemzetközi
tapasztalatait ismertetik az előadók.
A kisterem előadásai az egyetem hallgatóinak előadásai zajlanak szakdolgozati és kutatási témákban.

Szakmai képzésként a nagyterem előadásait tekintjük.

Fizető parkoló-rendszerek tervezésével kapcsolatos kihívások 
Kültéri objektumok védelmi lehetőségei 

MileSight újdonságok és innovációk 2020 elején 
Arc-felismerés, éjszakai színes kép alkotás az új XVI technológiával  

Technikai paradigmaváltás a táv- és idős-felügyelet kapcsán 
JABLOTRON rendszerek tervezési alapelvei, SMART-Home lehetőségek 

6
HIT
ELT

részetes program szerint

részetes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 105 -



T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202003-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Korszerű WIFI  SÍP alkalmazáshoz

• Modern Wi-Fi architektúrák                               • Korszerű Wi-Fi hálózatok
tervezése és üzemeltetése

1./ Modern Wi-Fi architektúrák
2./Korszerű Wi-Fi hálózatok tervezése és üzemeltetése

1./ - Wi-Fi tervezés  - lefedettség és teljesítmény - megfelelő eszközök kiválasztása,
gyakorlati modellek, - biztonságos Wi-Fi hálózat kialakítása, hozzáférési szabályok
- a jövő Wi-Fi hálózatai, betekintés az új szabványokba, biztonsági követelményekbe és alkalmazásokba
2./  Wi-Fi tervezés gyakorlati lépései, - vezeték nélküli technológiák és szabványok
- Wi-Fi üzemeltetés kérdései, feladatai
-különböző Wi-Fi rendszerek kábelezési követelményei és a PoE

frissített

4
13-HIT
04-ELT

Bedő Norbert   és
Liszkai János
Kapcsolat tartó, CzirákiyZoltán

szakértők

Cziraky.zoltan@equicom.hu 36209368143Bedő Norbert   és
Liszkai János
Kapcsolat tartó, CzirákiyZoltán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

szakértők

Korszerű WIFI rendszerek

on-line előkészíthető:

alcím:
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04 FÍX TELEPÍTÉSŰ INFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS A LÉTESÍTMÉNYI
INFORMATIKAI HÁLÓZATOK

Tervezés, létesítés, üzemeltetés

Az előadás bemutatja a létesítményekben (épületek és épületegyüttesek) megvalósítandó hálózatok és
rendszerek tervezését, kivitelezését és üzemeltetését.
Közterületen telepített kamerarendszerek tervezési irányelveinek ismertetése
Gyakorlati kérdések

Az első részek lexikális, elméleti alapokat foglalnak össze, lényegében statikus leírásokat tartalmaznak.
Ismertetik a technika állását, azaz az elérhető korszerű műszaki megoldásokat és technológiákat. · A
tovább részek a tervezéshez, létesítéshez és üzemeltetéshez szükséges mérnöki ismereteket tárgyalják.

frissített

3
13-HIT

dr. Kovács Oszkár

dr. Kovács OszkárElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

Korszerű WIFI rendszerek

on-line előkészíthető:

alcím:
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05 EU Elektronikus Hirközlési  -KÓDEX A HÍRKÖZLÉS területére

EU Kódex a hálózatos vonzatai, és  Mo.-bevezetés

EU Kódex kapcsán A hírközlés szabályozásának ujragondolása

Előzmények, indokok, változások. Piaci helyzet , jelenlegi elképzelések.

új

2
13-HIT

dr.Rajnai Judit
Kapcsolat, Szomolányiné

NMHH osztályvezető Dr.

rajnai.judit@nmhh.hu
szomitel@t-online.hu

36302513370dr.Rajnai Judit
Kapcsolat, Szomolányiné

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

NMHH osztályvezető

9. EU Elekrtonikus Hirközlési  -KÓDEX A HÍRKÖZLÉS területére

on-line előkészíthető:

alcím:
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06 FREKVENCIA GAZDÁLKODÁSRÓL VEZETÉKES ÉS VEZETÉKNÉLKÜLI
SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

1./Frekvenciagazdálkodás  vezetékes szakértők részére,
2./Frekvenciagazdálkodás előadá rádiós szakértők részére

A frekvenciaspektrum sajátosságai, a szabályozás szükségessége
A nemzetközi szabályozás szervezetei (ITU, európai szervezetek), kapcsolatrendszere, működése
Nemzetközi Rádiószabályzat
Körzeti és európai szabályozások
Nemzeti szabályozás (Elektronikus Hírközlési Törvény, NFFF)
Frekvencia koordináció
Engedélyezési módok (engedélymentes, regisztráció, engedélyezés sorrendiség alapján, pályázat, árverés)
A frekvenciagazdálkodás célja, feladatai, szabályozási területek
Kihívások a kábelTV hálózatok üzemeltetőknek (LTE700 zavartatása

új

3
13-HIT

Dr Pados László
Kapcsolat, Slyuch András

NMHH szakértő Dr.

pados@nmhh.hu
Slyuch@nmhh.hu

36309315874
36309405039

Dr Pados László
Kapcsolat, Slyuch András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

NMHH szakértő

FREKVENCIA GAZDÁLKODÁSRÓL VEZETÉKES ÉS VEZETÉKNÉLKÜLI

on-line előkészíthető:

alcím:
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07 ISMERETEK AZ 5G-RŐL

Amit az 5G-ről tudni kell

1./Az 5. Generációs mobiltechnológia gyökeres változásai a szolgáltatásban.                                                                                     2.
/Az FTTH és az 5G konvergenciája

1./ Elözmények, jelenlegi helyzet.                                                                                  2./Az 5G.hálózat kiépítése, a jelenlegi hálózatok
sorsa. FTTH és 5G a gerinchálózat összefüggései

1./ felújított,

2
13-HIT

1./Slyuch András
2./ dr.Huszti Gábor
Kapcsolat,Slyuch András

NMHH szakértő
NMHH Tanácsadó

slyuch@nmhh.hu 363094050391./Slyuch András
2./ dr.Huszti Gábor
Kapcsolat,Slyuch András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: 1./ PPT van                                 2./ PPT/PDH lesz

IIR felületen elérhető:

NMHH szakértő
NMHH Tanácsadó

ISMERETEK AZ 5G-RŐL

on-line előkészíthető:

alcím:
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elfogadó tagozatok:

08 Digitális jóléti program  (DJP)

Digitális magyrországi  stratégia

Digitális magyrországi  stratégia  intézkedései

Célkitűzések,  jelenlegi elképzelések (munkaterv). Előrejelzések,           Nemzetközi kitekeintés, a jó gyakorlatokból levont
következtetések, tapasztalatok   Fejlesztési programok

új

2
13-HIT

dr. Kolláth Gábor
Kapcsolat, Szomolányiné

Igazgató NISZ Dr.

kollath.gabor@nisz.hu
szomitel@t-online.hu

36302513370dr. Kolláth Gábor
Kapcsolat, Szomolányiné

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

Igazgató NISZ

Digitális jóléti program  (DJP)

on-line előkészíthető:

alcím:
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09 KÖZTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI TÉRFIGYELŐ
KAMERARENDSZEREK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI

Elmélet és gyakorlat

Közterületi és belterületi térfigyelő kamerarendszerek tervezési irányelvei

• Korszerű, "jövő-álló" trérfigyelő kamerarendszerek műszaki követelményei
• Kamerás megfigyelő rendszerek adkezelési, adatvédelmi követelményi
•  Kamerarendszerek szerepe az okos-város projektekben
• Gyakorlati tervezési-méretezési példák ismertetése

új

3
13-HIT
04-ELT

Témafelelős, Korsós András
Ráduly Zsolt

műszaki igazgató, SCI-Hálózat ZRt.

akorsos@scinetwork.hu 36309525139Témafelelős, Korsós András
Ráduly Zsolt

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

műszaki igazgató, SCI-
Hálózat ZRt.

Kamerarendszerek tervezése

on-line előkészíthető:

alcím:
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10 HÍRKÖZMŰ ÉS AZ E-TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE

Felkészülés a Hírközmű rendszer alkalmazására

Hírközmű rendszer,  változás a tervezési munkában,  adatbázisok a tervezésben,EHO,Mintatervek,engedélyezés.

1,A Hírközmű rendszer tartalma, célja.                                                                                                      2, Technikai feltételek,
3. EHO,                                                                                                                                                            4, A rendszer
tulajdonságai,                                                                                                         5, Mintatervek tapasztalatai,

új

2
13-HIT

Témafelelős, Kálmán Miklós szakértő

kalman.miklos@t-online.huTémafelelős, Kálmán MiklósElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

szakértő

Hírközmű felkészülés

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértő,
FMV, MESzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202011-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁK, HIÁNYOSSÁGOK AZ
ELLENŐRZÉSEK EREDMNÉNYEI ALAPJÁN

tapasztalatok, megoldások

1./ Építési engedélyre benyújtott tervek esetén,
Bejelentéses tervek esetén,
Megvalósulási dokumentációknál hiányosságok, hibák
Helyes megoldások

2./ A kivitelezés hibái, (építés technológiai, védelmi, szervezési és  adminisztrácios)

átdolgozott, frissített

4
13-HIT

Szomolányi Tiborné
Bölsei Tamás,
Csapó Attila

szakértők

szomitel@t-online.hu
bolsei.tamas@nmhh.hu
csapo.attila@gmail.com

36302513370
36309915892

Szomolányi Tiborné
Bölsei Tamás,
Csapó Attila

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF             PPT/PDF

IIR felületen elérhető:

szakértők

TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁK, HIÁNYOSSÁGOK AZ ELLENŐRZÉSEK

on-line előkészíthető:

alcím:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 114 -



T-Sz, FMV, MESzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202012-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS HÁLÓZATOK
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁTÓL A HASZNÁLATBAVÉTELI
ENGEDÉLYIG.

Az infokommunikációs rendszerek és hálózatok kivitelezéséhez tartozó legfontosabb jogszabályok és a munkaterület átadás
feltételeinek ismertetése. Az E-napló vezetésének és tartalmának bemutatása. A kivitelezés folyamata és az abban résztvevő
tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, és felelős műszaki vezető hatásköre és felelőssége. A műszaki átadás megszervezése.
gyakorlati pédák bemutatása.

új

3
13-HIT

Rácz József
Bölsei Tamás

szakértők

raczjozsef628vgmail.com,    bolsei.
tamas@nmhh.hu

36307471044
36309915892

Rácz József
Bölsei Tamás

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF

IIR felületen elérhető:

szakértők

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS HÁLÓZATOK kivitelezésének

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz, FMV, MESzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202013-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 ELEKTROMOS SZOLGÁLTATÓK EGYSÉGES MEGOLDÁSAIRÓL

Elektromos hálózat alkalmassá tétele hírközlési hálózat stámára

SZIP hálózatfejlesztéseinek akadálymentesítése, egységes szakmai álláspont, eljárásrend és gyakorlat kialakítása

• SZIP hálózatfejlesztéseinek akadálymentesítési megoldásai,                 •  egységesités, eljárásrend és gyakorlat kialakítása
• a SZIP megvalósításával kapcsolatban felvetődött újabb kérdések, feladatok ,
• a GYR-ek létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos kérdések

új

2
13-HIT

Szálkai József E.ON
Märcz László  ELMŰ-ÉMÁSZ
Fodor Zsolt NKM

jozsef.szalkai@eon-hungaria.com
laszlo.marcz@elmu.hu
jozsef.szalkai@eon-hungaria.com
laszlo.marcz@elmu.hu
fodor.zsolt@nkm.energy

Szálkai József E.ON
Märcz László  ELMŰ-ÉMÁSZ
Fodor Zsolt NKM

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF lesz

IIR felületen elérhető:

ELEKTROMOS SZOLGÁLTATÓK EGYSÉGES MEGOLDÁSAIRÓL

on-line előkészíthető:

alcím:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202014-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 Az M2M kommunikáció fejlődése

Elmélet és  gyakorlat

Áttekintés 1G-től 5G-ig
M2M eszközök forgalma, számossága
IoT rendszerek képességei
3GPP által szabványosított IoT technológiák
Mit fog tudni az 5G?
Massive IoT (IoT az 5G-ben)
Lefedettség, válaszidő, sebesség

• Áttekintés 1G-től 5G-ig
•  M2M eszközök forgalma, számossága
•  IoT rendszerek képességei
•  3GPP által szabványosított IoT technológiák
•  Mit fog tudni az 5G?
•  Massive IoT (IoT az 5G-ben)
•  Lefedettség, válaszidő, sebesség

áthozott

1
13-HIT

Cser Gábor
Kapcsolattartó, Gallyas András

szakértő

laszlo.marcz@elmu.hu 36309774712Cser Gábor
Kapcsolattartó, Gallyas András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

szakértő

Az M2M kommunikáció fejlődése

on-line előkészíthető:

alcím:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 117 -



T-Sz - Tervező/szakértő,Szakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202015-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 Tervezői Felelősség

Jogszabályi követelmények

A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei                             Az építészeti-műszaki, ezen belül, a hírközlési és informatikai tervezői
tevékenység előírásai a legfrissebb szabályozások alapján.
- a jogosult tervezési tevékenység jogszabályi, szabályozási háttere a hatályos előírások alapján,
- tervezői szerződések,

Az építészeti-műszaki, hírközlési tervezési tevékenység jogszabályi szabályozási háttere
Jogszabályok,  Az építési folyamat résztvevői, Szakmagyakorlási feltételek,
A tervezési tevékenység meghatározása, fajtái, folytatása, felelősségi köre
Érintett ingatlan,  A tervezői nyilatkozat, Tervezői szerződések: Vállalkozói szerződés, Megbízási szerződések, Felelősség biztosítás

áthozott/frissített

2
13-HIT

dr. Gábor Enikő NMHH jogi munkatárs

fodor.zsolt@nkm.energy 36 30 1838946dr. Gábor EnikőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

NMHH jogi munkatárs

Tervezői Felelősség jogszabályi követelményei

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV, ME, SzakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202016-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 A kivitelezés felelőssége

Jogszabályi követelmények

A Felelős műszaki vezető (FMV) és a Műszaki ellenőr (ME) szerepe, jogai és kötelezettségei a kiviteli terv megvalósítása során. A
hírközlési és informatikai hálózatok építési, szerelési tevékenységének előírásai a szakmai és a legfrissebb szabályozások alapján.
- a jogosult FMV és ME tevékenységek jogszabályi, szabályozási háttere a hatályos előírások alapján,
- megbízási szerződések,

Szakmagyakorlási feltételek: Fogalommeghatározás, Névjegyzék,
Az építési folyamat résztvevői: Építtető; Tervező; A kivitelező (felelőssége, feladatai): A tevékenység végzésének feltételei, A
kivitelezés tárgyi feltételei, A kivitelező felelősség (önállóan és közösen az építettővel), A kivitelező feladatai; A felelős műszaki
vezető:  Meghatározás, akadályoztatás,  Feladatok, Fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladatai; A műszaki ellenőr:
Meghatározás, kötelező alkalmazás, Feladatok,
Kivitelezési szerződések: Általános előírások, Vállalkozási szerződések, Megbízási szerződések
- hibás teljesítés és következményei

áthozott/frissített

2
13-HIT

dr. Gábor Enikő NMHH jogi munkatárs

gabor.eniko@nmhh.hu 36 30 1838946dr. Gábor EnikőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

NMHH jogi munkatárs

A  kivitelezés jogszabályi követelményei

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV, ME, SzakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202017-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 Beruházási Folyamatok Rendszere [BFR]

Általános rendelkezések
Beruházási Folyamatok Rendszere
A beruházási folyamat szereplői
Összeférhetetlenségi szabályok
Tervezői Szolgáltatások Rendszere
Hírközlési beruházások főbb sajátosságai

Általános rendelkezések
Beruházási Folyamatok Rendszere
A beruházási folyamat szereplői
Összeférhetetlenségi szabályok
Tervezői Szolgáltatások Rendszere
Hírközlési beruházások főbb sajátosságai

aktualizált

2
13-HIT

Rácz József MMK Hírközlés és ÍInformatikai tagozat - elnök

raczjozsef628@gmail.com 36 30 747 1044Rácz JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

MMK Hírközlés és
ÍInformatikai tagozat -
elnök

Beruházási Folyamatok Rendszere

on-line előkészíthető:

alcím:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 120 -



FMV, ME, SzakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202018-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 Hírközlési és informatikai szakmai nap
[Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara]

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításának feladatai, döntéshozók és „iparosok” eszmecseréje
Részletes program mellékletben

Részletes program mellékletben

aktualizált

6
13-HIT

Rácz József MMK Hírközlés és ÍInformatikai tagozat - elnök

raczjozsef628@gmail.com 36 30 747 1044Rácz JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

MMK Hírközlés és
ÍInformatikai tagozat -
elnök

Hírközlési nap [HBMMK]

on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202019-

Hírközlési és Informatikai
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

19 LDSZ Biztonságtechnikai nap [BMMK - 2020.03.13]

Biztonságtechnikai kihívások 2020-ban

Az Óbudai Egyetem, a BMMK és az LDSZ Biztonságtechnika közös szakmai napja Pécsett.

Az LDSZ kft a több éves hagyományosnak tekinthető konferenciát szervez a Magyar Mérnöki Kamara megyei szervezeteivel való
együttműködésben..
Az előadások két teremben zajlanak, a nagyterem előadásaiban a biztonságtechnika új és innovatív hazai valamint nemzetközi
tapasztalatait ismertetik az előadók.
A kisterem előadásai az egyetem hallgatóinak előadásai zajlanak szakdolgozati és kutatási témákban.

Fizető parkoló-rendszerek tervezésével kapcsolatos kihívások 
Kültéri objektumok védelmi lehetőségei 

MileSight újdonságok és innovációk 2020 elején 
Arc-felismerés, éjszakai színes kép alkotás az új XVI technológiával  

Technikai paradigmaváltás a táv- és idős-felügyelet kapcsán 
JABLOTRON rendszerek tervezési alapelvei, SMART-Home lehetőségek 

6
13-HIT
04-ELT

részetes program szerint

részetes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 122 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202001-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Alagutak építésének általános ismertetése, főbb építési módszerek és
eljárások
(hagyományos bányászati módszer régen és napjainkban

korszerű gépesített alagútépítési technológiák, ideiglenes és végleges biztosítások,
szerkezetek)

áthozott

2
15-KOT
11-GOT

Fábián Miklós

fabian.miklos@t-online.hu +36 (30) 458 5032Fábián MiklósElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202002-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Alagutak és földalatti terek biztonságos üzemeltetése és az ehhez
szükséges rendszerek (biztonság, kockázatok, rendszerek)

áthozott

1
15-KOT
11-GOT

Dr. György Pál

pal.gyorgy@apconsult.hu +36 (30) 962 5604Dr. György PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202003-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Aszfaltburkolat építések minőségellenőrzésének tapasztalatai

áthozott

2
15-KOT

Fülöp Pál

fulop.pal@kozut.hu +36 (20) 970 6527Fülöp PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202004-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése

áthozott

6
15-KOT

dr Tóth Csaba

toth@uvt.bme.hu +36 (20) 950 7821dr Tóth CsabaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202005-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 AUTOCAD Civil 3D tervező szoftver újdonságai

áthozott

2
15-KOT

Varinex Zrt.

Varinex Zrt.Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202006-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 D 11 Utasítás - Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és
felújítása

áthozott

2
15-KOT

Dr. Horváth Ferenc

horvat@sze.hu +36 (30) 351 1633Dr. Horváth FerencElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 128 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202007-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 D 54 Utasítás – Építési és pályafenntartási műszaki adatok

áthozott

2
15-KOT

Daczi László

daczi.laszlo@mav.hu +36 (30) 336 6872Daczi LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202008-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 D.5. sz. Pályafelügyeleti utasítás, a D. 10 sz. Vasúti sínek diagnosztikája
utasítás

új

15-KOT

Daczi László

daczi.laszlo@mav.hu +36 (30) 336 6872Daczi LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202009-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS L2) bevezetése
Magyarországon

áthozott

3
15-KOT

Jóvér Balázs

jover.balazs@mav.hu +36-30-293-6497Jóvér BalázsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202010-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 Elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos tapasztalatok

áthozott

1
15-KOT

Juhász Tamás

juhasz.tamas@mmk.hu +36 (70) 334 4212Juhász TamásElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202011-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Epoxi BODAN átjárók

áthozott

1
15-KOT

Jákfalvi Péter

jakfalvi.peter@gmail.com +36 (30) 919 4000Jákfalvi PéterElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202012-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 Esettanulmányok az alagútépítések során előállt különböző nehézségekről

* Szakadás a müncheni metró építése során
* Az M6 autópálya alagútjainál előállt problémák

áthozott

2
15-KOT
11-GOT

Fábián Miklós
Dr. György Pál

fabian.miklos@t-online.hu
pal.gyorgy@apconsult.hu

+36 (30) 458 5032
+36 (30) 962 5604

Fábián Miklós
Dr. György Pál

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202013-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 EU tanúsítás a vasúttervezés során

áthozott

2
15-KOT

Mangel János

mangeljanos@gmail.com +36 (30) 990 3277Mangel JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202014-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 Földalatti terek hasznosításának áttekintése és mai gyakorlata az őskortól
napjainkig, funkciók, tapasztalatok általában

áthozott

1
15-KOT
11-GOT

Dr. György Pál

pal.gyorgy@apconsult.hu +36 (30) 962 5604Dr. György PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202015-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 Geoműanyagok felhasználása

áthozott

6
15-KOT

Gönczi Emese

emese.gonczi@geomuanyag.hu +36 1 488 7270Gönczi EmeseElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202016-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 Gumibitumen és más korszerű útépítési technológiák

áthozott

1
15-KOT

Lehel Zoltán

lehelz@maut.hu +36 (20) 931 6995Lehel ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202017-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 Integráció a közlekedésben

áthozott

6
15-KOT

dr. Tóth János

toth@kku.bme.hu +36 1 463-1953dr. Tóth JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202018-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 Kerékpáros-barát közlekedés

átdolgozott

6
15-KOT

Barna Zsolt
Bereczky Ákos
Berencsi Miklós
Czine Ferenc
Hirkó György
Horváth László
Kovács Gergely
Mihálffy Krisztina

barna.zsolt@ertekterv.hu
bereczky.akos@ertekterv.hu
berencsi.miklos@aofk.hu
czine.ferenc@kozut.hu
hirko.gyorgy@kozut.hu
hl.bicikli@gmail.com
grg@trenecon.hu
mihkriszta@gmail.com +36 70 977 3940

Barna Zsolt
Bereczky Ákos
Berencsi Miklós
Czine Ferenc
Hirkó György
Horváth László
Kovács Gergely
Mihálffy Krisztina

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202019-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

19 Kiöntött síncsatornás pályaszerkezetek komplex vizsgálata

áthozott

6
15-KOT

Dr. Major Zoltán

majorzoltan87@gmail.com +36 (30) 358 9288Dr. Major ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202020-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

20 Kiselemes burkolatokról,

hogy azok valóban tartósak legyenek Járdáktól lakóutakon át a
repülőterekig

áthozott

6
15-KOT

Tárczy László

tarczy.laszlo@fomterv.hu +36 (20) 988 658Tárczy LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202021-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

21 Kisműtárgyak, hidak és a vasúti folyópálya közötti átmeneti szakaszok
kialakítása

áthozott

2
15-KOT

Dr. Horvát Ferenc

horvat.sze@gmail.com +36 (30) 351 1633Dr. Horvát FerencElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202022-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

22 Kitérők korszerű szerkezetei: váltózárak pályás és biz. ber. szempontból

áthozott

15-KOT

Weinreich Zoltán

weinreichzoltan@gmail.com +36 (70) 418 0400Weinreich ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202023-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

23 Korszerű közmű nyilvántartási lehetőségek a vasútnál, Odonata projekt

áthozott

1
15-KOT

Fülöp Zoltán

fulop.zoltan@mav.hu +36 (30) 440 9253Fülöp ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202024-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

24 Korszerű módszerek a közlekedési infrastruktúra számítógépes
tervezésében

áthozott

2
15-KOT

Szita László

szl@trenecon.hu +36 (30) 461 9423Szita LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 146 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202025-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

25 Környezetbarát útépítési technológiák az útépítésben

áthozott

6
15-KOT

Puchard Zoltán
Roszik Gábor

zoltan.puchard@colas.hu
gabor.roszik@colas.hu

+36 (20) 934 9283
+36 (30) 473 9618

Puchard Zoltán
Roszik Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202026-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

26 Közlekedésbiztonsági audit és közlekedésbiztonsági felülvizsgálat
kötelezettsége, szabályai, módszertana, eddigi eredményei

áthozott

6
15-KOT

Dr. Koren Csaba

koren@sze.hu +36 (20) 365 6548Dr. Koren CsabaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 148 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202027-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

27 Közlekedési zaj figyelembevételének szabályai, számítása és zaj
csillapításának módjai

áthozott

6
15-KOT

Dr Bite Pálné

bite@vibrocomp.hu +36 (30) 940 1285Dr Bite PálnéElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202028-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

28 Minőségügyi kérdések

áthozott

2
15-KOT

Fülöp Pál

fulop.pal@kozut.hu +36 (20) 970 6527Fülöp PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202029-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

29 Nagyelemes vasúti- közúti átjárók és burkolt vágányok kialakításai
Szintbeni vasúti átjárók forgalombiztonsági vizsgálata, korszerűsítése.

áthozott

1
15-KOT

Hatvani Jenő

hatvani.jeno@gmail.com +36 (70) 941 4898Hatvani JenőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202030-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

30 Országos Közúti Adatbank

áthozott

3
15-KOT

Szerencsi Gábor

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 (20) 981 7925Szerencsi GáborElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202031-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

31 Rendszerszemléletű stratégiai tervezés

áthozott

6
15-KOT

dr. Horváth Balázs

hbalazs@sze.hu +36-96-503-494dr. Horváth BalázsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202032-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

32 SUMP, azaz a Sustainable Urban Mobility Plans, tehát a fenntartható
városi mobilitási terv

áthozott

6
15-KOT

Macsinka Klára

Macsinka.Klara@ybl.szie.hu +36 (30) 416 4300Macsinka KláraElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202033-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

33 Útállapotoktól függő elérhetőségi mutató

áthozott

3
15-KOT

Gulyás András

gulyasandras@hotmail.comGulyás AndrásElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202034-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

34 Úthálózatvédelem az országos közúthálózatban

áthozott

3
15-KOT

Szerencsi Gábor

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 (20) 981 7925Szerencsi GáborElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202035-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

35 Üvegszál erősítésű polimer kompozit ragasztott szigetelt sínillesztések
vizsgálata laboratóriumban és pályában

áthozott

2
15-KOT

Dr. Fischer Szabolcs

fischersz@sze.hu +36 (30) 630 6924Dr. Fischer SzabolcsElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202036-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

36 Vasúti és közúti hidaknál sebesség, teherbírás növelése utófeszített
bordás lemez beépítéssel

áthozott

1
15-KOT

Hatvani Jenő

hatvani.jeno@gmail.com +36 (70) 941 4898Hatvani JenőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202037-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

37 Vasúti felsővezetéki berendezések tervezési és létesítési követelményei

áthozott

4
15-KOT

Tóth László
Kökényesi Miklós

toth.laszlo20@mav.hu
kokenyesi.miklos@mav.hu

+36 (30) 946 8589
+36 (30) 521 1692

Tóth László
Kökényesi Miklós

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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15-KÖT / 202038-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

38 Vasútüzemi szempontok integrálása az infrastruktúra tervezésének
folyamatába

A továbbképzési modul célja, hogy bemutassa a vasúti közlekedési infrastruktúra tervezésével és üzemeltetésével foglalkozó
kollégák részére a jellemző vasútüzemi folyamatoknak az infrastruktúra műszaki színvonalával, kiépítettségével szemben támasztott
követelményeit. Egyúttal ismertetésre kerül, hogy az egyes infrastruktúra elemek hogyan befolyásolják a vasútvonalon a
vonatközlekedés lebonyolítását, a vasútüzemi technológiák kialakíthatóságát, végrehajthatóságát és a kapacitást. Betekintést
nyerhetnek a vasútüzemi szimulációs modellezés felhasználási területeibe is, mellyel már a tervezés során lehetőség nyílik a vasúti
infrastruktúra-fejlesztések hatásainak vizsgálatára, hasznainak elemzésére, mely az infrastruktúra túl-, vagy alul tervezésének
elkerülését segíti.

Helyzetfeltárás jelentősége, területei, Infrastruktúra jellemzők (vasúti pálya, biztosítóberendezés, felsővezeték stb.) Menetrendi
struktúra, koncepció, Gördülőállomány, Vonali, állomási forgalmi technológiai műveletek, Vasúti technológiai folyamatok és a műszaki
infrastruktúra kapcsolata, szintetizálásuk a tervezés során, Kiszolgáló létesítmények, Virtuális vasútüzem, a vasútüzem szimulációs
modellezése, Kimenő adatok - grafikonok, statisztikák

új

2
15-KOT

Bodoczki Anita vasútüzemi tervező

bea@trenecon.huBodoczki AnitaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

vasútüzemi tervező

Vasútüzemi szempontok érvényesülése a tervezésben

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202039-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

39 Monitoring rendszerek, méréstechnika

Közúti hidak monitoring rendszerei, mérőeszközei

Az előadás bemutatja a híd monitoring rendszerek lehetőségeit, elemeit, a mért adatok kiértékelését, elemzését

- monitoring rendszer szükségessége, indokai (folyami hidak, völgyhidak; leromlott állapotú hidak)
- mérhető paraméterek, azok méréstechnikai megoldásai
- mért adatok gyűjtése, kiértékelése, elemzése

új

2
15-KOT

Csikós Csaba
Gilyén Elemér
Orosz Károly
Gilyén Elemér

híd osztályvezető

csikos.csaba@kozut.hu

gilyen@pontterv.hu

+36 30 645 2480

+36 20 984 4872

Csikós Csaba
Gilyén Elemér
Orosz Károly
Gilyén Elemér

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

híd osztályvezető

híd monitoring - közutak

on-line előkészíthető:

alcím:
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15-KÖT / 202040-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

40 Felszerkezet építéstechnológiák különleges esetei

Nagynyílású vasbeton és öszvér szerkezetek

100 m nyílást meghaladó vasbeton szerkezetépítési eljárások bemutatása, esettanulmányok.

Szabadon betonozott extradosed trapézlemezes híd építésének bemutatása, szabadon betonozott feszített felszerkezet építésének
bemutatása, előregyártott wet-join eljárással készülő feszített vasbeton felszerkezet építésének bemutatása. Új, kidolgozás alatt lévő
öszvér felszerkezet építési eljárás ismerteztése, vizsgálati tapasztalatok.

Felújított

1
15-KOT

Orosz Károly A-Híd Zrt Ügyvezető

orosz.karoly@hid.hu +36 20 942 1985Orosz KárolyElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT

IIR felületen elérhető:

A-Híd Zrt Ügyvezető

Híd technológia

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202041-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

41 Automata síkosságmentesítés és egyéb új gépek

új

1
15-KOT

Pásztor Zoltán

zoltan.pasztor@kifu-kar.hu +36 30 439 9814Pásztor ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202042-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

42 Impregnálások

új

1
15-KOT

Seidl Ágoston
Buzás Györgyi
Fenyvesi Olivér

agoston@seidl.hu
mindenkorr@upcmail.hu
fenyvesi.oliver@epito.bme.hu

+36 30 383 8006
+36 30 354 0026
+36 30 945 5590

Seidl Ágoston
Buzás Györgyi
Fenyvesi Olivér

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202043-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

43 Új anyagok, rendszerek a hídszigetelésben

új

1
15-KOT

Seidl Ágoston
Buzás Györgyi
Fenyvesi Olivér

agoston@seidl.hu
mindenkorr@upcmail.hu
fenyvesi.oliver@epito.bme.hu

+36 30 383 8006
+36 30 354 0026
+36 30 945 5590

Seidl Ágoston
Buzás Györgyi
Fenyvesi Olivér

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202044-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

44 Betonburkolat üzemeltetése

új

1
15-KOT

Juhász Csaba
Kettinger Ottó

juhasz.csaba@kozut.hu
kettinger.otto@kozut.hu

+36 30 941 4652
+36 30 502 1554

Juhász Csaba
Kettinger Ottó

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-ME - Felelős műszaki
vezető/Építési műszakiSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202045-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

45 Útpálya-szerkezeti aszfaltburkolatok keverékei és rétegei. Követelmények

Az új UME alkalmazásának elősegítése

I. Műszaki szabályozás, szabványok, előírások változásai
II. Korszerűsített UME-k az aszfalt gyártás és bedolgozás terén:
- Útpálya-szerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei

e-UT 05.02.11:2018
- Útpálya-szerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei

(Építési feltételek és minőségi követelmények) e-UT 06.03.21:2018
Függelék→ Útfelújítások

új

2
15-KOT

Fülöp Pál MAUT munkabizottság vezető

pfulop@roszkenet.hu +36 20 970 6527Fülöp PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

MAUT munkabizottság
vezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202046-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

46 Az aszfaltburkolatok rétegei új ÚME (e-UT_06.03.21) változásai, kiemelve
az útfelújítás tervezéssel kapcsolatos kérdéseket

Az aszfaltrétegek tervezési és minősítési követelményei, kiemelve az útfelújítás kérdéskörét. Néhány esettanulmánnyal.

Az aszfalt keverékek előírásai, megnevezései kisebb mértékben megváltoztak a 2018-ban kiadott ÚME-ban. Ezt a változást követi az
aszfaltburkolatú pályaszerkezet rétegeinek előírása, új és megváltozott követelményeket előírva. Egyúttal pontosításra kerültek az
útfelújítás tervezés során alkalmazható rétegek, azok beépítési vastagságai, követelményei és minősítésük. Az előadás ezek
ismertetése mellett néhány esettanulmányt is bemutat.

új

2
15-KOT

dr. Ambrus Kálmán címzetes egyetemi docens

ambrus.kalman@labor.iutak.hu +36 30 990 2112dr. Ambrus KálmánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

címzetes egyetemi
docens

on-line előkészíthető:

alcím:
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15-KÖT / 202047-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

47 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok, az e-UT
06.03.53: 2018

Mire kell jobban odafigyelni tervezéskor, kivitelezéskor, a megszokott gyakorlathoz képest. Mi volt a cél a változtatásokkal.

A „Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” ÚME 2018. évi kiadásában mind a burkolatalapok tervezése, mind
pedig a minőségi követelmények megváltoztak. Az előadás során általánosan ismertetésre kerül az előírás, kiemelten pedig, mit és
mennyiben változott az előírás a tervezés, és a kivitelezés szempontjából az előző előírásokhoz képest.

új

1
15-KOT

Kettinger Ottó technológiai vezető mérnök

kettinger.otto@kozut.hu +36 30 502 1554Kettinger OttóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

technológiai vezető
mérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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15-KÖT / 202048-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

48 Útépítési kőanyaghalmazok (e-UT 05-01-15)

A kő és kavicsbányászat által az útépítés számára előállított termékek részletes bemutatása. Az előadások során ismertetésre kerül
az aszfalt-, és betonpályaszerkezeti rétegekhez alkalmazható adalékanyagok, az üzemi gyártásellenőrzési feladatok, a
mintavételezés, és a teljesítmény nyilatkozat.

Az Útépítési kőanyaghalmazok útügyi műszaki előírás az utak, repülőterek valamint hídburkolatok aszfaltkeverékeihez, felületi
bevonataihoz, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegekhez, az út- és pályabetonok, valamint közúti
műtárgyak építéséhez, fenntartásához használt természetes és mesterséges eredetű, valamint újrahasznosított kőanyaghalmazok
kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági követelményeit ismerteti.
Az útügyi műszaki előírás hatálya kiterjed az országos közutakon, helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
valamint mindezek műtárgyain és tartozékain (a továbbiakban együtt: közút) végzett építési beruházások előkészítésére (beleértve az
útszerkezet méretezését és tervezését és a forrásbiztosítással összefüggő feladatokat), a kivitelezésére (beleértve az építtetői,
építési műszaki ellenőri és kivitelezői feladatokat), minőségszabályozására és az építési beruházások lezáráshoz kapcsolódó
feladatokra.
Az Útépítési kőanyaghalmazok útügyi műszaki előírás:
• az utak, repülőterek valamint hídburkolatok aszfaltkeverékeinek és felületi bevonatainak készítéséhez és fenntartásához
használt útépítési kőanyaghalmazok esetén az MSZ EN 13043,

új

4
15-KOT

Kárpáti László
Bobály János
Ézsiás László
Szabó Róbert

ügyvezető

karpati.laci@gmail.com
janos.bobaly@mineral.eu
ezsia.laszlo@colas.hu
szabor@qmsystem.hu

+36 20 468 9003
+36 30 958 4377
+36 30 488 5965
+36 30 957 8429

Kárpáti László
Bobály János
Ézsiás László
Szabó Róbert

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

ügyvezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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15-KÖT / 202049-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

49 XXI. sz-i útüzemeltetésről tervezőknek, kivitelezőknek és műszaki
ellenőröknek

A képzés során a hallgató megismeri az útépítési és -fenntartási munkák tervezésének és kivitelezésének útüzemeltetési
vonatkozásait, képessé válik arra, hogy munkája során ezeket figyelembe vegye, így minőségileg jobb terméket állítson elő. Az
előadás második részében pedig korszerű útüzemeltetési technológiákat mutatunk be, amelyek alkalmazásával szinte már „okos”
utak építhetők.

Az útüzemeltetés alapvető fogalmai, technológiája, módszertana, szervezeti felépítése.
Az útüzemeltetés szempontjainak figyelembe vétele a tervezési folyamatban.
Az útüzemeltetéshez kapcsolódó informatikai rendszerek alkalmazása és figyelembe vétele a tervezés, kivitelezés során.
A téli útüzemelltetés a korszerű technológiái.
A közeljövő közúti üzemi infrastruktúrája.

új

4
15-KOT

Pásztor Zoltán
Soós András

építőmérnök
építőmérnök

vezérigazgató
útfenntartási szakmérnök, területi vezető mérnök

zoltan.pasztor@kifu-kar.hu
andras.soos@kifu-kar.hu

+36 30 439 9814
+36 30 919 1182

Pásztor Zoltán
Soós András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

építőmérnök
építőmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-ME - Felelős műszaki
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Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

50 Vasútvillamossági építmények létesítési munkáinak felelős műszaki
vezetése, műszaki ellenőrzése

A képzés keretében a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok áttekintésre
kerülnek. Ismertetésre kerülnek szakterületenként a főbb műszaki előírások, követelmények. A résztvevők számára összefoglalásra
kerülnek a legfontosabb változások.

• 1x45 perc: A műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogi környezet áttekintése. A legfontosabb
vonatkozó szabályozók ismertetése, a közelmúltbeli változások összefoglalása.
• 1x45 perc: Műszaki ellenőri tapasztalatok befejezett projektek alapján: műszaki ellenőr szemszögéből, befejezett projekt
tapasztalatain keresztül áttekintésre kerülnek a jó gyakorlatok és azok a területek ahol fejlesztésre van szükség.
• 1x45 perc: Vasút üzemeltetői tapasztalatok a műszaki ellenőri tevékenységekről: vasút üzemeltetői szemszögből, a vasúti
beruházásokban szerzett tapasztalatok, elvárások áttekintése.
• 1x45 perc: Új szabályozás ismertetése, a vasúti vontatási energiaellátó berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos
feladatokról.
• 2x45 perc: Előírások változásainak összefoglalása a vasúti térvilágítás területén.

új

6
15-KOT

szervezés alatt
Felelős: Kökényesi Miklós

osztályvezető

kokenyesi.miklos@mav.hu +36 30 521 1692szervezés alatt
Felelős: Kökényesi Miklós

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

osztályvezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202051-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

51 Pályabetonból visszanyert beton újrahasznosítása

Ismereteket lehet szerezni arról, hogy hogyan lehet a pályabetonból visszanyert betont újrahasznosítani.

Mi az újrahasznosítás előkészítésének menete?
Milyen vizsgálatokat kell elvégezni az újrahasznosítás előkészítéseként?
Milyen technológiai előkészítő műveleteket kell elvégezni a visszanyert betonburkolat adalékanyagként történő felhasználásához?
Mi a keverékgyártás és beépítés menete?
Milyen minőségellenőrző vizsgálatokat kell elvégezni?

új

1
15-KOT

Vörös Zoltán osztályvezető főtechnológus

voros@utiber.hu +36 30 996 4973Vörös ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

osztályvezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202052-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

52 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)

Általános közlekedésbiztonság
A közúti közlekedés biztonságának helyzete Magyarországon

Baleseti helyzetkép, trendek bemutatása; Teljesítménymutatók szerepe, mérési eredmények értékelése; Nemzetközi kitekintés; A
közlekedésbiztonság növelését célzó javaslatok

új

1
15-KOT

Prof. Dr. habil Holló Péter kutatóprofesszor

hollo.peter@kti.hu +36 (30) 931 8457Prof. Dr. habil Holló PéterElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

kutatóprofesszor

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202053-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

53 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)

Közlekedésbiztonsági elemzések
A védtelen közlekedők közlekedésbiztonsági helyzete a KTI által végzett

A fogalom jelentősége, baleseti helyzetkép; Nemzetközi közlekedésbiztonsági stratégiák és KKBAP alap-pillére; Korcsoportos
jellemzők, vizsgálatok/eredmények; Biztonságos infrastruktúra kialakítása

új

1
15-KOT

Berta Tamás
Biró Angelika

kutatóközpont vezető
osztályvezető

berta.tamas@kti.hu
biro.angelika@kti.hu

+36 (30) 996 8819
+36 (30) 447 7252

Berta Tamás
Biró Angelika

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

kutatóközpont vezető
osztályvezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202054-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

54 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)

Közlekedésbiztonsági elemzések
Közlekedésbiztonsági vizsgálati/elemzési módszerek, gyakorlati példák

A közúti infrastruktúra biztonságos kezelése; KBH, KBA, KBF; Gyakorlati példák, aktualitások

új

1
15-KOT

Hóz Erzsébet tudományos főmunkatárs

hoz.erzsebet@kti.hu +36 (30) 280 3659Hóz ErzsébetElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

tudományos
főmunkatárs

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202055-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

55 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)

Emberi tényező
A biztonságos közlkedésre felkészítés helyzete, fejlesztésének lehetőségei

A közlekedő ember teljesítőképességének megtartása, fokozása, az oktatás képzés jelentősége szerepe; A képzési rendszer
korszerűsítési lehetőségei, KTI kutatási eredményeinek bemutatása (stratégia, módszertan, program, kampány)

új

1
15-KOT

Berta Tamás kutatóközpont vezető

berta.tamas@kti.hu +36 (30) 996 8819Berta TamásElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

kutatóközpont vezető

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202056-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

56 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)
Intelligens rendszerek hatása a közlekedésbiztonságra

Emberi tényező
A mobilitás fejlődésével támasztott közlekedésbiztonsági kihívások

Intelligens közlekedési rendszerek bemutatása; baleseti tényezők; a közlekedésbiztonság, mint szemlélet; mobilitási igények -
intelligens rendszerek - biztonság hármas együttműködésének ismertetése, jó gyakorlatok

A mobilizáció fejlődése; Közlekedésbiztonsági kockázatok; Közlekedési attitűd; Mikromobilitás kezelése már napjaink egyik
közlekedésbiztonsági kihívása (vizsgálatok/eredmények), nemzetközi kitekintés

új

1
15-KOT

Dr. Török Árpád tudományos munkatárs

arpad.torok@gmail.com +36 (20) 362 8888Dr. Török ÁrpádElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

tudományos munkatárs

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202057-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

57 A közúti közlekedés biztonsága (eredmények, elemzések, aktualitások)

Szabályozás
A közlekedésbiztonságra ható szabályok összefüggései

A KRESZ- a közlekedésbiztonságra ható szabályok összefüggései, személyszállítással összefüggő alapvető KRESZ szabályok, a
mikromobilitás által támasztott kihívások

új

1
15-KOT

felkérés alatt

felkérés alattElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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FMV-ME - Felelős műszaki
vezető/Építési műszakiSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202058-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

58 Betonútépítés

1. rész: Kezdetek: A betonútépítés kezdeti lépései a II. világháborúig, az akkori beépítési technológiák, és az akkori
pályaszerkezetek.
2. rész A háború utáni évek az M7 autópálya építéssel bezárólag. A betonútépítés akkori technológiái, elvárásai, új vegyszerek az
építésben.
3. A magyarországi betonútépítés újbóli beindítása, a kísérleti szakaszok építései és az azokból levonható konklúziók. (Lenti, Gyula,
4 főút)
4. Az M0 déli szektorának építése: pályaszerkezet, építési gépek.
5. Egyéb betonútépítési technológiák. Whitetopping technológia, körforgalom építés, hengerelt betonburkolat építése

új

2
15-KOT

Csókás Elek ügyvezető igazgató

csoel@freemail.hu +36 30 429 0801Csókás ElekElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

ügyvezető igazgató

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202059-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

59 Műszaki szabályozás helyzete Magyarországon

A jogszabályok és műszaki szabályok kialakítása. Az ÚME szerepe,
aktuális állapotok.

Szabályozás a történelemben, Jogszabály alkotási feladatok, Útügyi műszaki előírások, Műszaki eltérések

A múlt: Szabályozás a történelemben (néhány történelmi példa), Az „aranykor”  - a MAÚT tevékenysége, 2010-2016 „Csipkerózsika
alszik”, azaz a szabályozás állami megrendelése elakadt, 2016 - NFM megbízása az MK felé: új szabályozási folyamat indult be,
Jogszabályok előkészítése 2016-2017., Kísérleti út- és hídépítés, Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság, Útügyi műszaki előírások
kidolgozása és felülvizsgálata, Műszaki eltérések, szakmai állásfoglalás, Összefoglalás

új

3
15-KOT

Szerencsi Gábor közúti szolgáltató igazgató

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 20 981 7925Szerencsi GáborElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

közúti szolgáltató
igazgató

Műszaki szabályozás

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202060-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

60 Vasútvillamossági építmények létesítési munkáinak felelős műszaki
vezetése, műszaki ellenőrzése

egyedi program - csak VIII. 25. - BPMK

A műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogi környezet áttekintése. A legfontosabb vonatkozó szabályozók
ismertetése, a közelmúltbeli változások összefoglalása.

Műszaki ellenőri tapasztalatok befejezett projektek alapján: műszaki ellenőr szemszögéből, befejezett projekt tapasztalatain keresztül
áttekintésre kerülnek a jó gyakorlatok és azok a területek, ahol fejlesztésre van szükség.

Vasút üzemeltetői tapasztalatok a műszaki ellenőri tevékenységekről: vasút üzemeltetői szemszögből, a vasúti beruházásokban
szerzett tapasztalatok, elvárások áttekintése.

Új szabályozás ismertetése, a vasúti vontatási energiaellátó berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos feladatokról.

Előírások változásainak összefoglalása a vasúti térvilágítás területén.

A képzés keretében a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok áttekintésre
kerülnek. Ismertetésre kerülnek szakterületenként a főbb műszaki előírások, követelmények. A résztvevők számára összefoglalásra
kerülnek a legfontosabb változások.

új

6
15-KOT

Kovácsné Marczis Ilona
Hanti József
Tóth László
Unger Ádám
Csapó Imre

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 20 981 7925Kovácsné Marczis Ilona
Hanti József
Tóth László
Unger Ádám
Csapó Imre

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Műszaki szabályozás

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202061-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

61 IV. Magyar Közlekedési Konferencia
- Közlekedés Újragondolva -

egyedi program - konferencia
Heves Megyei Mérnöki Kamara - KTE rendezvény

Részletek, pontos program:
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/iv-magyar-kozlekedesi-konferencia

Részletek, pontos program:
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/iv-magyar-kozlekedesi-konferencia

új

6
15-KOT

Dr. Juhász Attila Simon
Dr. Homolya Róbert
Szilvai József Attila
Dr. Bartal Tamás

Dr. Mosóczi Lászó

elnök, Heves Megyei Közgyűlés
elnök-vezérigazgató, MÁV Zrt.
vezérigazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgató, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt.
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,
Innovációs és Technológiai Minisztérium

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 20 981 7925Dr. Juhász Attila Simon
Dr. Homolya Róbert
Szilvai József Attila
Dr. Bartal Tamás

Dr. Mosóczi Lászó

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

elnök, Heves Megyei
Közgyűlés
elnök-vezérigazgató,
MÁV Zrt.
vezérigazgató, Magyar
Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgató, Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt.
közlekedéspolitikáért

Műszaki szabályozás

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202062-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

62 II. TEB MŰSZAKI OKTATÁS, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

egyedi program - csak X. 28. - BPMK

Központi forgalomirányító rendszerek építésének tapasztalatai
Csikós Péter, villamosmérnök, műszaki igazgató, Prolan Zrt.
Nemzetközi kitekintés – GSM-R projektek a közelmúltból
Olasz Péter, okl. villamosmérnök,, Head of VSE Mainline Railways, Nokia
Biztosítóberendezési részegységek fejlesztése a PowerQuattro Zrt-nél
Pál György, mérnök, fejlesztő mérnök, Power Quattro Zrt.
Jelentős változások a folyamatban lévő vasúti projektek tanúsításában az új EU Irányelv bevezetésének hatására
Tóthné Morvay Katalin, építőmérnök, Projektmérnök/ Minőségirányítási vezető, RailCert Hungary Kft.
Frauscher ACS2000 tengelyszámlálóval megvalósított ellenmenet - és utolérés kizáró biztosítóberendezés fejlesztése,
próbaüzeme és tanúsítása
Markotányos István, villamosmérnök, minőségügyi főmérnök, R-KORD Kft.
Hibrid elektronikus biztosítóberendezés fejlesztése

új

6
15-KOT

szerencsi.gabor@kozut.hu +36 20 981 7925Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

Műszaki szabályozás

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202063-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

63 CITYRail konferencia

egyedi program - csak X. 15. - BPMK

A konferencia céljának, időszerűségének és fontosságának hangsúlyozása Bolla Tibor (vezérigazgató, BKV)
Városi közlekedés és a környezet - A városi vasutak jelentősége Takács Péter (vezérigazgató-helyettes, BKV)
Lokális terekben működő közösségi közlekedési szolgáltatók értékelési rendszere Borbás Péter Dániel (BKV)
Városi kötöttpályás közlekedésfejlesztési projektek területfejlesztő hatásai Nemecz Gábor (főosztályvezető, BKV)
Az M3 metróvonal rekonstrukciója vágányépítési szemmel Horváth Róbert (Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselője)
Siemens TGMT jelenlegi fejlesztése és jövőbeli tervei Balla Szabolcs (Siemens Mobility Kft. képviselője)
Szünet
New Wheel and Axle Technologies for Urban Rail applications (Új kerék- és tengelytechnológiák városi vasúti
alkalmazásokhoz) - angol nyelvű előadás, tolmácsolással PhD. Franz-Josef Weber Siemens Mobility GmbH képviselője
A budapesti Fogaskerekű Vasút 2018. és 2019. évi kisiklásainak vizsgálata Rózsahegyi Károly (BKV)

-------------folytatás---------------

Metró alagutak tűzvédelme, hő és füst elvezetése Vajda Zoltán (főmérnök, BKV)
Környezetvédelmi szemlélet megjelenése a városi vasúti infrastruktúrában Gyerkó József (főmérnök, BKV)
Metró vasúti pálya rekonstrukciója Vizéli Zoltán (szakszolgálatvezető, BKV)
Ferde liftek beépítése a metróba Katona Kornél (szakszolgálatvezető, BKV)

új

6
15-KOT

rövid leírásban

rövid leírásbanElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

KTE rendezvény

on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZ - FME/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KÖT / 202064-

Közlekedési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

64 XX. Városi közlekedési Konferencia

egyedi program - csak X. 7-8. - BPMK

Eöry Dénes Visegrád polgármestere
Amikor elindultunk:
Bősze Sándor KTE főtitkár helyettese és vendégei:
Aba Botond ny. BKV vezérigazgató
Jangel Mátyás főosztályvezető, BKV Zrt.

dr. Fónagy János a KTE elnöke, államtitkár
Vitézy Dávid vezérigazgató, Budapesti Fejlesztési Központ
Kerényi László Sándor stratégiai és innovációs igazgató, BKK Zrt.
Bolla Tibor vezérigazgató, BKV Zrt.
Molnár László

Dr. Kerékgyártó János tanácsadó, Nemzeti Vagyonért Felelős Tárcanélküli Minisztérium
Dr. Denke Zsolt kiemelt szakértő, BKK Zrt.
Szűcsné Posztovics Ilona polgármester, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kameniczky Ákos forgalmi igazgató, Volánbusz Zrt.
Nagy Attila vezérigazgató, DKV Zrt.
Hári Ernő ügyvezető, Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.
Szabó Gábor vezérigazgató helyettes, Budapest Közút Zrt.
Kerényi László Sándor, stratégiai és innovációs igazgató, BKK Zrt.
dr. Bach Péter tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem
Mihaletzky Bálint ügyvezető, Greengo
Dalos Péter BKK termékmenedzser, MOL Bubi

új

12
15-KOT

rövid leírásban, mellékletben

rövid leírásban, mellékletbenElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

KTE rendezvény

on-line előkészíthető:

alcím:
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Szilárdásvány-bányászati
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 A statikai tervezést megalapozó geotechnikai-kőzetmechanikai adatok
gyűjtése és értékelése – problémák és megoldások

A statikai tervezést megalapozó geotechnikai-kőzetmechanikai adatok gyűjtése és értékelése – problémák és megoldások

1. Bevezetés
• Egy jól tervezett geotechnikai-kőzetmechanikai vizsgálati program célkitűzései;
• Az EuroCode7 által meghatározott peremfeltételek;
• A felszín alatti feltárás tervezésének és végrehajtásának folyamata;

Az alkalmazandó metodika kötelezően alkalmazandó és projektspecifikus elemei.

2. Hibalehetőségek és túlzott leegyszerűsítések a vizsgálati program egyes fázisaiban
• a műszaki földtani, kőzetmechanikai modellalkotás során;
• a kiválasztott modell kulcs-jellemzőinek és -paramétereinek meghatározásában;
• a mérések előkészítésében, illetve a mérési környezet kialakításában;
• a mérések kivitelezésében (mérőműszerek célra való alkalmassága, felbontása, pontossága, stb.);
• az egyedi paraméterek belső modellek használatával történő származtatása során;
• a meghatározott paraméterek statisztikai értékelése során
• az integrált értékelések, értelmezések során
3. A hibák kiszűrésére, illetve csökkentésére ajánlott módszerek

2020-as, új

4
11-GET

17-SZBT

Kovács László (okl. bányamérnök,
okl. környezetvédelmi szakmérnök):

Kovács László|+36 30/268-6082|
kovacslaszlo@komero.hu|

Kovács László (okl. bányamérnök,
okl. környezetvédelmi
szakmérnök):

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szilárdásvány-bányászati
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Torlasztói záródugó tervezése a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-
Tárolóban

A Nemzeti Radioaktívhulladék-Tároló (NRHT) hulladékelhelyezési koncepciója,

Földtani-, vízföldtani-, környezet,

Geotechnikai jellemzők

- A Nemzeti Radioaktívhulladék-Tároló (NRHT) hulladékelhelyezési koncepciója
- Földtani-, vízföldtani-, környezet
- Geotechnikai jellemzők

- Mitől biztonságos az NRHT?
- Felszín alatti terek terve és az eddig megvalósult állapot
- A tároló lezárási koncepciója
- Torlasztói záródugó demonstrációs program

-Torlasztói záródugó koncepciója
-Torlasztói záródugó terve; -elhelyezés, -előkészítés, -bányászati munkák -épített szerkezetek, anyagok
- a Torlasztói záródugó viselkedésének megfigyelése (monitoring)

-A Torlasztói záródugó demonstrációs program kimenetei, eredményeinek felhasználása

2020-as, új

3
11-GET

17-SZBT

Berta József

Berta József|+36 30/650-7477|berta.
jozsef@rhk.hu|

Berta JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Pollack EXPO - Tartószerkezeti szekció

Membránszerkezetek

példák, épületek:
   Az Expo Center, Pécs
   Az Atlétikai Stadion, Budapest
   A Galgamácsai veszélyes hulladéktároló sátorfedése
   A Hurghadai reptér sátorfedése

Biztonságos alap pillanatok alatt, alapozás földmunka és beton nélkül talajcsavarral
Formfinder - tervezési rendszer

Membránszerkezetek és közös munkák - kitekintés a világba

előzetes programtervezet mellékletben

7
18-TT

dr. Halada Miklós
Kocsis András Balázs
dr. Galaskó Gyula
dr. Hegyi Dezső
Drevotta Ferenc
dr. Robert ROITHMAYR
Vladimir EMOLOY

dr. Halada Miklós
Kocsis András Balázs
dr. Galaskó Gyula
dr. Hegyi Dezső
Drevotta Ferenc
dr. Robert ROITHMAYR
Vladimir EMOLOY

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02M IDEA CONFERENCE 2020
www.ideaconference.hu
Kecskemét, Four Points by Sheraton Hotel  - 2020. április 23-24.

INNOVATION, DESIGN, ENGINEERING, ARCHITECTURE
from idea to realization

Az év nemzetközi mérnök eseménye Magyarországon. Idén 3. alkalommal rendezzük meg a hazai és közép-európai piac
legfontosabb szakmai rendezvényét, az IDEA CONFERENCE konferenciát. Két napos szakmai program, a vasbeton és
acélszerkezet tervezés nemzetközi szaktekintélyeivel, valamint tematikus szekciók, ahol megjelenik az ipari innováció, a BIM alapú
tervezés, és a különleges építőanyagok felhasználása. A konferencián kiemelt figyelmet kapnak új eljárások, módszerek, és
esettanulmányok, mely előadások magas szakmai színvonalát nemzetközi előadók és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem oktatói garantálják. Szakmai kiegészítő programok, esti állófogadás meglepetésekkel, és rengeteg kapcsolatépítési
lehetőség. Az IDEA CONFERENCE nem „csak” egy rendezvény, hanem a magyar és nemzetközi építőipari szereplők egyik
legfontosabb találkozási pontja

Programunkat nemzetközi hírű keynote előadók és olyan aktuális témák teszik majd kerek egésszé, mint az albániai földrengést
követő mérnöki feladatok, vagy épp a jelen és a jövő különleges projektjei.

Külön szekciót szentelünk a tűzvédelem kérdéskörének: számos nemzetközi példát felvonultatva kiemelten foglalkozunk nem csak az
épületek, azon belül is a toronyházak, de a technológiák és a mélygarázsok tűzvédelmével is, bemutatva a számítógépes szimulációk
nyújtotta lehetőségeket és innovációkat.
Hagyományteremtő szándékkal visszatér a homlokzati szekciónk: művészet, technológia, anyag és felület, különböző szakmák
együttműködése, a tervezéstől a kivitelezés végéig – az álomtól a megvalósulásig, nem csupán számos nemzetközi jó gyakorlat és
ikonikus vállalat, de hazai kiválóságok bemutatásában.
Egész napos, interaktív BIM programokkal készülünk – 360°-ban járjuk körbe a BIM alapú tervezés témakörét: nem csak
előadásokkal, de workshopokon és kerekasztal beszélgetés alkalmával is; nagy szoftvergyártók szemüvegétől a tervezőkén át
egészen a projektmenedzserekig.

A konferencia előadóinak részletes listája a http://www.ideaconference.hu/eloadok oldalon érhető el.

12
18-TT

06-EPT

Ferencz Marcell
Koltay Ágnes
Fegyverneki Sándor
Ádám István
Steve Muchowski
Szilágnyi Csaba
Kucsera Márton
Csuba Bendegúz

Market
Strabag
Moratus
Bollinger

Földrengés szakértők
Katasztrófavédelem
BIM szimulációk

BIM jelen és jövő

Ferencz Marcell
Koltay Ágnes
Fegyverneki Sándor
Ádám István
Steve Muchowski
Szilágnyi Csaba
Kucsera Márton
Csuba Bendegúz

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Market
Strabag
Moratus
Bollinger

on-line előkészíthető:

alcím:

Tartószerkezeti Szakmai Tagozat - 190 -



T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 20208-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

8 Gyártásra, szerelésre optimalizált acélszerkezetek

tervezés módszerei a 21. században

Egyre több nagyfesztávolságú, különleges acélszerkezet tervezésére van igény. Az ilyen szerkezetek szakszerű tervezése
megköveteli a tervezés, gyártás és kivitelezés átfogó ismeretét.
Az előadás, ezen különleges követelményeket és kialakításokat mutatja be a tervezési folyamat és a tervezésre használt speciális
szoftverek ismertetésével. Külön kitér a BIM modellezésre, mely nélkül acélszerkezet gyártás ma már elképzelhetetlen. A szerkezetek
kialakítási szempontjainál megkülönböztetett figyelemmel részletezi a gyártásra és a szerelésre optimalizált szerkezeteket. Az
előadás mintacsomópontokon és megvalósult példákon keresztül mutatja be az acélszerkezet-tervezői építőmérnöki gyakorlatot.

Gyártmánytervi követelmények. Gyártmánytervi kialakítások példákkal. Használt szoftverek. BIM modellezés a
gyártmánytervezésben.

áthozott

2

Fekete Róbert
Martinovich Kálmán

tervező BIM Desing Kft.
tervező BIM Desing Kft.

Acélszerkezetek gyártmánytervezése 30-535-3887
70-643-7885

Fekete Róbert
Martinovich Kálmán

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tervező BIM Desing Kft.
tervező BIM Desing Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

9 A tartószerkezettervező szerepe Ausztriában a tervezés és kivitelezés
folyamata során

Elvárások az ausztriai statikus tervezőkkel szemben.

A utóbbi évtizedek során fokozatosan szétvált és távolodik egymástól a mérnöki és az építészeti képzés mellet a tervezői gyakorlat is.
E két szakterület között húzódó határvonal, illetve a megoldandó faladatok köre nálunk még elég nehezen határozható meg. A piaci
hatás azonban Ausztriában egyértelműen meghatározta e két tervezői körrel szemben elvárt igényeket. Míg az építészetre
mindinkább, mint egy művészeti képzés során megszerzendő tudásra tekintenek, addig az építőmérnök feladata a „szakági tervezés“
mellett egy folyamatos általános „tanácsadói tevékenységgel“ is kiegészült. Az építész által felvázolt „mit szeretnénk“-re az
építőmérnöknek kell tudni hangsúlyos válaszokat adnia a hogyan, mivel, mikorra és mennyiért kérdések folyamatos
megválaszolásával. Habár az épületfizika, geotechnika, homlokzat-tervezés ma már általában specialisták feladata (akik szintén az
építőmérnökök soraiból kerülnek ki), egy általános elméleti tudás - gyakorlati tapasztalat a tervezői paletta minden részéről mindig
elvárt az ausztriai statikus tervezőtől.
Az előadás az ausztriai építőmérnöki tervezői gyakorlatot mutatja be néhány megvalósult projekt segítségével.

Ausztriai statikus tervezői gyakorlat. Elvárások a statikussal szemben. Általános tanácsadói tevékenység.

áthozott

1

Szász Péter
Szabó László

tervező BIM KS Ingenieure ZT GmBH - Wien
tervező HydraStat Kft.

Statikus terveő feladatai Ausztiában +43-676/877-46-438
30-399-7217

Szász Péter
Szabó László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tervező BIM KS
Ingenieure ZT GmBH -
Wien
tervező HydraStat Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 A tartószerkezettervezés állatorvosi lova a társasház

Tervezési szempontok és kivitelezési módok Ausztriában

A társasházak tervezése során elsősorban gazdasági és gazdaságossági szempontok érvényesülnek, az építészre feladatként a
megfelelő lakás-alaprajzok mellett a projekt eladhatóságának a költséghatékony biztosítása marad. Ennek piaci hatása nálunk nem
érvényesül, így a társasházaink többnyire monolit vasbeton pillérvázas, pontokon megtámasztott monolit vasbeton síklemezes
szerkezeti kialakítással készülnek. Az ausztriai építőipari sajátosságok miatt - a drága élőmunka melletti viszonylagosan alacsony
gép- és anyagköltségek - a társasházépítés egy speciális formája alakult ki, melynek során a legkülönbözőbb alaprajz-variánsok
keverékéből adódó tartószerkezeti „rendezetlenség“ (merevítőfalak, oszlopok ritkán mennek megszakítás nélkül az alaplemeztől a
tetőig) biztosítása és az előregyártás iránti magas igény kielégítése is a statikus feladata.

Az előadás az ausztriai társasházi építőmérnöki tervezői gyakorlatot mutatja be, a különböző megvalósult előregyártott vasbeton
szerkezetű projektek bemutatásával.

Társasházépítés követelményei. Gazdasági és szemponjai. Költséghatékonyság. Szerkezeti kialakítási formák. Megvalósult példák

áthozott

2

Szász Péter
Szabó László

tervező BIM KS Ingenieure ZT GmBH - Wien
tervező HydraStat Kft.

Ausztriai társasháztervezés +43-676/877-46-438
30-399-7217

Szász Péter
Szabó László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tervező BIM KS
Ingenieure ZT GmBH -
Wien
tervező HydraStat Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 HILTI Rögzítéstechnikai megoldások

"Minden rendszer olyan erős, mint a leggyengébb eleme"

1999 óta Európában a vasbeton szerkezetekhez történő utólagos rögzítések tervezése az ETAG (European Technical Approval
Guideline) útmutató alapján történt. 2019-ben azonban az Európai Szabványügyi Hivatal (CEN) kiadta az EN 1992-4 számú
szabványt, mellyel a rögzítéstechnikai tervezést szabványi szintre emelte az Európai Unióban.
Az EN1992-4 szabvány alapvetően az ETAG-ra épül, azonban jelentős különbségeket is tartalmaz az eddig használatos útmutatóhoz
képest, amikkel érdemes tisztában lenni már a tervezés megkezdése előtt. Ezen szekcióban az új szabvány által nyújtott
újdonságokba, valamint az ETAG-hoz képesti változásaiba tekintünk be.

A PE moduláris felépítésű, ezáltal többféle alkalmazáshoz is használható. Az előadás során gyakorlati feladatok segítségével
mutatjuk be a különböző modulokban történő rögzítéstechnikai méretezést úgy, hogy a szoftver már minden számítást az új EC 2
(EN:1992-4) figyelembevételével végez.
Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az egyes modulokat (Korlát tervező, Talplemez méretező, Alaplemez ellenőrző, Hegesztés
méretező).  Végeselemes és BIM szoftverekkel is kommunikál a PE, melynek köszönhetően szintén értékes idő takarítható meg.

• EN 1992-4: Az új szabvány rögzítéstechnikai tervezéshez
• Hilti Profis Engineering szoftware (PE)
• Gyakorlati bemutató

áthozott

3

Csák Máté mérnöktanácsadó Hilti Kft.

Hilti rögzítéstechnika 20-258-879Csák MátéElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

mérnöktanácsadó Hilti
Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 Üveghabok

Üveghabok általános ismertetése, anyagjellemzőik és felhasználási lehetőségeik bemuatása, ipari padlók méreteése

• Üveghab anyag általános jellemzőinek bemutatása
• Üveghabgyártás rövid összefoglalása
• Üveghab mélyépítési felhasználási lehetőségeinek bemutatása
• Üveghab mechanikai tulajdonságainak bemutatása a kutatás során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményein keresztül
• Üveghab bedolgozhatóságának bemutatása a helyszíni nagyminta kísérlet mérési eredményein keresztül
• Ipari padlók ágyazat méretezésének bemutatása, üveghab ágyazati rétegként való tervezésének ismertetése

áthozott

1

dr Szendefy János adjunktus BME Geotechnikai és
Mérnökgeológiai Tanszék

Üveghabok 20-320-2291dr Szendefy JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

adjunktus BME
Geotechnikai és
Mérnökgeológiai
Tanszék

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202013-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 A Budapesti Atlétikai Stadion bemutatása

Az előadás bemutatja a BAS épületének helyszínét, a telepítési viszonyokat és a területen szükséges komlpex építőmérnöki
feladatokat is. Részletes ismertetésre kerülnek a stadionépület építészeti és tartószerkezeti megoldásai, beleértve a feszített
tetőszerkezet kialakítását is.

áthozott

1

Szántó László tervező EXON 2000 Kft.

A BAS épülete 20-377-2674Szántó LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

tervező EXON 2000 Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202014-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 A MOL CAMPUS alapozási tervei

Az előadás bemutatja a MOL Campus épületének tervezési menetét és beavat az alapozás tervezésének részleteibe is.
Megismerhetjük az alapozási körülményeket, az alapozási lehetőségeket, majd az épület és az alapozás tervezője részletesen
ismerteti és bemutatja a tervezett megoldást.

Tervezés menete. Előzmények. Alapozási körülmények. Az alpozási szerkezetek részletes ismertetés.

áthozott

1

Szabó László tervező HydraStat Kft.

MOL Campus alapozás 30-399-7217Szabó LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tervező HydraStat Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202015-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 Egy különleges floridai épület szerkezeti megoldásai

Könnyűbeton kompozit épület

Az előadás bemutat egy óceánparti floridai épületet, mely előszerelt, de mégis monolit vasbeton jellegű, könnyűbetonnal épített
merevacél betétes kompozit szerkezetű. A tervezés menetének ismertetésén keresztül megismerhetjük a tengerentúli tervezési
szokásokat és hatósági előírásokat, valamint a cunami és a hurrikán okozta rendkívüli terheket és hatásokat is.

Az épület rendkívüli geometriái és különleges előregyártott szerkezete. Hatósági előírások, illetve elvárások az épülettel szemben. Az
épületet érő redkívüli terhek és hatások.

áthozott

1

Magyar Máté
Dezső Zsigmond

tervező HydraStat Kft.
tervező HydraStat Kft.

Floridai épület 20-525-8193
20-920-8315

Magyar Máté
Dezső Zsigmond

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

tervező HydraStat Kft.
tervező HydraStat Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202016-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 Polgár László vasbetontörténeti előadása

Polgár László saját digitális könyvtára hazai és külföldi szakmai könyvek, cikkek és példák tárháza kb. 32 GB terjedelemben. Ebből
szemeget és ismerteti a lényegesebb tartalmakat, magyarázza a múlt és a jelen különleges műszaki megoldásait.

Történeti áttekintés, nem csak az építőiparban végbement műszaki fejlődést elemezve, hanem ezen 55 év – és az azt megelőző
években – jelentős szerepet vállaló hazai és nemzetközi elődeink bemutatásával illusztrálva ismerhetjük meg a műszaki megoldások
mögött rejlő innovatív gondolatokat és azok megálmodóit, illetve alkotóit. Végig kísérhetjük a fejlődést, kielemezve a változásokat: mit
nyertünk és mit veszítettünk?

Esettanulmányokon keresztül ismerhetjük meg a Consolis-asa –nál előforduló feladatokat, és azzal együtt járó problémákat és
műszaki megoldásokat. Mindezt a koncepció tervtől, az ajánlatadáson át a gyártmánytervezés, majd a gyártás, szállítás, szerelés,
utókalkuláció lezártáig.
Megismerhetjük ezek során Polgár László vázlatait, alternatív javaslatait, kézi statikai számításokkal, árbecslésekkel alátámasztva.

• Digitális könyvtáram
• 25 év a rendszerváltás előtt, 30 év a rendszerváltás után az építésben
• Esettanulmányok a Consolis-asa mindennapjaiból
• Az építés jövője

új

4

Polgár László tervező Consolis-Asa Kft.

Polgár László előadása 30-626-2847Polgár LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

tervező Consolis-Asa
Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202017-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉS
A HÍDTERVEZÉS PÉLDÁIN KERESZTÜL

Az előadó - a hídtervezés példáján – bemutatja a koncepcionális tervezés folyamatát, beleillesztve a teljes tervezési folyamatba. A
különböző célú feladatok kapcsán ismerteti a koncepcionális tervezés gondolatmenetét. Az előadás kitér a szükséges adatokra, azok
előállításának felelősére, a tervezési fázis céljára, az elérhető eredményekre. Az előadás foglalkozik a koncepcióterv
dokumentálásával is.

– A koncepcióterv fogalma
– A koncepcionális terv fázisai
– A koncepcionális terv kidolgozása
– Alapadatok
– Alapkövetelmények
– A koncepcionális tervezés gondolatmenete
– A koncepcióterv dokumentálása
– Esettanulmányok

* Kerepesi úti 100 lábú híd, Mohácsi Duna-híd, Szolnoki gyalogos és kerékpáros híd
* Rákos patak gyalogos és kerékpáros hídja, Pentele híd

új

2

Horváth Adrián MMK TT elnökség

Horváth AdriánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

MMK TT elnökség

on-line előkészíthető:

alcím:
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ÁltalánosSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202018-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 SZABVÁNYALKALMAZÁS A HÍDTERVEZÉSBEN

Hol van a szabványok helye a jogrendben?
Mi a szabvány szerepe a(híd)szerkezet-tervezésben?
Kötelező-e a szabványok alkalmazása vagy önkéntes?
Mi a teendő, ha az egyik szabványrendszer nem tartalmaz előírást valamilyen problémára?
Mi a teendő, ha az előírásrendszerek ellentmondanak egymásnak?
Mi a teendő, ha az előírásrendszer önmagában ellentmondást tartalmaz?
Mi a teendő, ha bizonyos feladatokra nincs érvényes/hatályos/kidolgozott szabvány?
Az előadó választ ad a fenti kérdésekre, rámutat a szabványalkalmazás kreatív lehetőségére, és példákon szemlélteti a
szabványalkalmazás gyakorlatát.

– A szabvány fogalma
– A szabványosítás szükségessége (előnyei)
– A szabványok helye a jogrendben
– A szabványalkotás és szabványalkalmazás magyar jogszabályi környezete
– A szabványok alkalmazhatósága a hídtervezésben és a kivitelezésben
– A szabvány kötelező vagy önkéntes alkalmazása
– Az Útügyi Műszaki Előírások helye a jogrendben
– Szabványalkalmazás a gyakorlatban:

* általában a hídtervezésben, meglévő szerkezetek megerősítésének és átalakításának tervezésében, esettanulmányok.

új

2

Horváth Adrián MMK TT elnökség

Horváth AdriánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

MMK TT elnökség

on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 20205 '19-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

5 '19 Földrengés számítás a helyi válaszspektrumok alapján

A földrengés okozta terhek számításának új módszere, mellyel kedvezőbb földrengés okozta
terhek állapíthatók meg

frissített

6
18-TT

Dr. Vígh László Gergely

Simon József

vigh.l.gergely@epito.bme.hu +36 1 463 1794
+36 70 312 1533

Dr. Vígh László Gergely

Simon József

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 20207 '19-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

7 '19 Különleges anyagú szerkezetek tervezése

* Alumínium szerkezetek méretezése, építése, az alapoktól a megvalósulásig
* Üvegszerkezetek méretezése
* Ponyvaszerkezetek tervezése és építése

frissített

6
18-TT

Dr. Vígh László Gergely
Dr. Massányi Tibor
Dr. Stocker György
Dr. Galaskó Gyula

vigh.l.gergely@epito.bme.hu
tibor.massanyi@gmail.com

galasko.gyula@epito.bme.hu

+36 1 463 1794
+36 30 9441723
+36 1 463 4068
+36 1 463 1345

Dr. Vígh László Gergely
Dr. Massányi Tibor
Dr. Stocker György
Dr. Galaskó Gyula

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202018 '19-

Tartószerkezeti
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 '19 Acélszerkezetek numerikus modellezése
új kötet az EUROCODE-ban

Napjainkban zajlik az Eurocode szabványok revíziós folyamata, melynek keretében a CEN/TC250 bizottság és a nemzeti
Szabványügyi Testületek úgy döntöttek, hogy az acélszerkezetek numerikus modell alapú tervezését egységesítik, a jelenleginél
sokkal általánosabban szabványosítják, és új szabványkötetet hoznak létre (EN 1993-1-14), mely acélszerkezetek numerikus modell
alapú méretezésének irányelveit és szabályait fogja tartalmazni. Az új szabvány várhatóan 2022-ben, a második generációs
acélszerkezeti Eurocode szabványokkal együtt lép életbe. A szabvány kidolgozásán jelenleg egy nemzetközi bizottság dolgozik Dr.
Dunai László vezetésével.
Az előadásban az előadó a készülő szabvány célját, tervezett felépítését és alkalmazását mutatja be elméleti és gyakorlati példákon
keresztül. Az előadás rávilágít, hogy az új szabványkötet mennyiben nyújt segítséget a gyakorló tervezők napi munkájában,
megmutatja a különböző modellezési lehetőségeket, a különböző modellszintek alkalmazásának előnyeit, nehézségeit típusfeladatok,
illetve összetett, egyedi feladatok esetén. Az előadás gyakorlati példákon keresztül szemlélteti a numerikus modellezés helyes
alkalmazását és felhívja a figyelmet esetleges hibázási lehetőségekre és azok hatására. Az előadás hangsúlyosan kitér a numerikus
modellel készített erőtani számítás dokumentálására is.

frissített

6
18-TT

dr. Dunai László

dr. Kövesdi Balázs

tanszékvezető ,ME

egyetemi docens, BME

dunai.laszlo@epito.bme.hu

balazskovesdi@googlemail.com

dr. Dunai László

dr. Kövesdi Balázs

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

tanszékvezető ,ME

egyetemi docens, BME

on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202001-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés a változó jogi környezetben
[csak Budapest, 2020. január 23.]

Fókuszban az OTSZ 5.1 előírásainak változásai 

A Miniszterelnökség, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
és Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
építészeti tűzvédelmi konferenciája

Melléklet szerint

6
19-TUT
07-EPT
08-EGT

részletes program szerint

részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202001B-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01B Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés a változó jogi környezetben

Fókuszban az OTSZ 5.1 előírásainak változásai 

A Miniszterelnökség, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
építészeti tűzvédelmi szakmai napja

Melléklet szerint

6
19-TUT
07-EPT
08-EGT

részletes program szerint

részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202002-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásai a gyakorlatban I. rész 
[csak Budapest, 2020. február 11.]

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásai tűzvédelmi és villamos szakági
tervezői szemszögből. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai védnöksége alatt, a TSZVSZ Magyar
Tűzvédelmi Szövetség és Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által szervezett
konferenciának fő témája az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3 év jogalkalmazási tapasztalatai
alapján elkészült finomhangolásával összefüggésben módosult Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
változásai

Melléklet szerint

6
TUT
ELT

részletes program szerint

részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202003-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásai a gyakorlatban II. rész
[csak Budapest, 2020. február 17.]

Épületek aktív tűzvédelme - építészeti szemszögből

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai védnöksége alatt, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által szervezett konferenciának fő témája az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3 év
jogalkalmazási tapasztalatai alapján elkészült finomhangolásával
összefüggésben módosult Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változása

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

Részletes program melléklet szerint

6
TUT
EPT

részletes program szerint

részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202004-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változásai a gyakorlatban III. rész
[csak Budapest, 2020. február 24.]

Épületek aktív tűzvédelme - épületgépészeti szemszögből

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
tűzvédelmi konferenciája

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

Részletes program melléklet szerint

6
19-TUT
08-EGT

részletes program szerint

részletes program szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202005-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 XI. TMKE Tűzvédelmi konferencia 

Balatonföldvár, március 19-20.

Tűzvédelmi költségvetés - projektalakító tényező
- Új OTSZ: lehetőségek és felelősségek
- Költséghatékony és biztonságos tűzvédelem!
- Mit védünk és mennyiért?
- Mi tartozik a tűzvédelmi költségekhez?
- Hol bújik el a tűzvédelmi költség?
- Termék és ismeret!

16
19-TUT

melléklet szerint

melléklet szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

19-TUT / 202006-

Tűzvédelmi
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 IX. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Lakiteleki Népfőiskola, 2020. szeptember 8-9.
[Pontos cím: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.]

I nap
Tűzvédelmi tervezés - gyakorlati tapasztalatok
Tűzvédelmi mérnök-képzés, költségvetés, műszaki ellenőrzés, BIM és tűzvédelem, számítógépes eszközök
Energiatakatékos épületek, Fenntarthatóság tűzvédelmi szempontból
Tűzgátlás az épületgépészetben, Esettanulmányok, 25 éves előretekintés

II. nap
A Tűzvédelmi irányelven aktuális helyzete
Tűzjelző berendezések szabályozásának aktuális kérdései
Tervezői megoldások, szoftverek
Vonali füstérzékelés logisztikai és ipari létesítményekben
Korszerű megoldások a tűzejlzési technikában

információk:
A konferencia fővédnöke:   Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, főigazgató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A konferencia fővédnöke:   Nagy Gyula elnök, Magyar Mérnöki Kamara
A konferencia szervezői:
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottsága
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara és Tűzvédelmi Szakcsoportja
Társszervezők:
Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat
MMK TűzT Tűzjelző Berendezés Szakosztály
MMK TűzT Tűzjelző Berendezés Szakosztály
Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

16
19-TUT

01-AKT
04-ELT
07-EPT
08-EGT

BM OKF
MMK
TMKE
BME
MTSZ

BM OKF
MMK
TMKE
BME
MTSZ

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

16-MBT
18-TT

on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20201-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

1 Az építési naplóról

Az e-napló vezetésének elvi és gyakorlati kérdései

Az előadás célja az, hogy az építési napló megfelelő vezetésének ismertetésével a beruházói, kivitelezői, bírósági gyakorlathoz
szeretnénk segítséget nyújtani.
Az előadás során ismertetésre kerülnek az építési napló vezetésére vonatkozó előírások, a naplóvezetés gyakorlata, valamint
szeretnénk feltárni azokat a lehetőségeket, melyek a későbbi fejlesztések során az építési napló, mint bizonyító erejű dokumentum
használatát segíthetik.

Fogalommeghatározások
építési napló
e-napló
Vonatkozó jogszabályok
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
Alkalmazási területek
- Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető építési tevékenység rövid ismertetése,
- Egyszerű bejelentéssel létesíthető építési tevékenység rövid ismertetése.
Építési naplóval kapcsolatos hatáskör és felelősség
Építési napló formája
Áltlános vezetési elvek és követelmények

Meglévő

2
21-VVT

Polgár Lászlóné

polgar.laszlone@oviber.hu +36 20 / 3242801Polgár LászlónéElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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21-VVTSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202001-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Ökológiai szempontok a vízépítési feladatok megoldásainál

1.Halátjárók tervezése, üzemeltetése és ellenőrzése   (2*45 perc)
2. Folyógazdálkodás ökológiai szempontjai.  (2*45 perc)
3. Beruházások megvalósítása- tervezői szemmel     (2*45 perc)

részletek a mellékletben

új

6
21-VVT

Pannonhalmi Miklós
Németh József
Déri Lajos
Dunai Ferenc
Nagy Tamás

szakértő
igazgató

szakértő
osztályvezető

pannonhalmi.miklos@eduvizig.hu +36 30 9297364Pannonhalmi Miklós
Németh József
Déri Lajos
Dunai Ferenc
Nagy Tamás

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

szakértő
igazgató

szakértő
osztályvezető

Ökológiai szempontok

on-line előkészíthető:

alcím:
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21-VVTSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202002-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Vízi közmű hálózatok közbenső átemelői és a szivattyúzással összefüggő
tervezési feladatok

1. Gázok és szilárd részecskék hatása a szivattyúzásra (2*45 perc)
2. A szennyvíz csatornázás tervezése és kivitelezése hibái az üzemeltetés során (2*45 perc)
3.  Hálózati átemelők méretezési és tervezési feladatai

részletek a mellékletben

új

6
21-VVT

Oelberg Gusztáv
Szalay Ákos

szakértő
vezető tervező, Szakértő

raum.laszlo@gmail.com +36 30 9330 849Oelberg Gusztáv
Szalay Ákos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

szakértő
vezető tervező, Szakértő

Közbenső átemelők tervezési feladatai

on-line előkészíthető:

alcím:

Vízgazdálkodási- és Vízépítési Szakmai Tagozat - 214 -



21-VVTSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202003-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 A zöld infrastruktúra és a vízépítés – urbán/városi környezetben

A zöld felületek védelmének, helyreállításának, kialakításának mérnök
ökológiai szempontjai

1. Települési zöldfelületek talajtani, vízminőségi, vízháztartási kérdései   (2*45 perc)
2. Fák védelme az építési területeken    (2*45 perc)
3. Az építési beruházások során kiszoruló földtani közeg státuszának meghatározása

részletek a mellékletben

új

6
21-VVT

dr. Vona Márton szakértő

vona.marton@geosivo.hu +36 30 566 3868dr. Vona MártonElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

szakértő

Zöld infrastruktura

on-line előkészíthető:

alcím:
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t-sz/me-mvSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202016-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 IV. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia
március 20., Pécs

nemzetközi konferencia a Víz Világnapja 2020 alkalmából 

Az Épületgépész és a Vízgazdálkodási tagozatokkal az alábbi előadások hangzanak el a nap folyamán:
A csővezeték rendszerek szabályozása, szerepe és hatása az ivóvízhigiéniára
HMV‐bojlerek alkalmazásának higiéniai és energetikai korlátai
Napkollektoros rendszerek kialakítása ivóvízhigiénia prioritás alapján
Belső hálózatokra vonatkozó új előírások a felülvizsgált európai uniós ivóvíz irányelvben
Hogyan hasznosítsuk az esővizet környezetünkben?
A villámárvizek hatása a víziközmű infrastruktúrára
Vízmegtakarítást eredményező biológiai „téliesítési” technológia fejlesztés az úszómedencék üzemeltetésében

A részletes előadásütemezés a mellékletben található

egyedi

6
21-VVT

Program melléklet szerint

Program melléklet szerintElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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konferenciaSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202017-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 XXVII. Almássy Endre konferencia
Siófok - 2020. 03.26

Konferencia a felszín alatti vizekről 

részletes program a napirendet tartalmazó melléklet szerint

14
21-VVT

részletek a
www.fava.hu oldalon

részletek a
www.fava.hu oldalon

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20202-'19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

2-'19 Nagyműtárgyak

Vízépítési nagyműtárgyak felújításának tervezési, szerkezetjavítási mun-
kái, valamint az ehhez tartozó építési naplózás és környezetvédelmi

I. A bevezető részben bemutatásra kerül a vízgazdálkodási műtárgyak kialakulásának okai, szerepe. A műtárgyak csoportosítása,
feladatai, elhelyezkedésük Magyarországon.
II. Kifejtésre kerül mi a nagyműtárgyak szerepe a jövőben ezzel összefüggésben, hazai vízgazdálkodásnak milyen kihívással kell
szembenéznie. A várható változásokkal kapcsolatban a vízgazdálkodási következmények
III. Ismertetésre kerül a „Nagyműtárgyak rekonstrukciója” (KEOP-7.11.0./14-2015-0002) projekt előzményei, tartalma, fontossága, a
kiválasztott nagyműtárgyak rangsorolási módszertanának a kidolgozása, a projekt jelenlegi állása.
IV. Bemutatásra kerül a vízi létesítmények szabályozásának múltja, jelenlegi helyzete és a jövőbeni szükséges intézkedések.

[folytatás]
V. Az előadásban röviden kitérünk a létesítményeke vonatkozó műszaki előírásokra:
• Folyami vízlépcsők MSZ-10 141/1-81
• Víztározók és műtárgyaik MSZ-10 141/2-1988
• Vízkivételi művek MSZ-10 141/3-82
• Nagycsatornák és műtárgyaik MSZ-10 141/4-84
VI. Kifejtjük a műtárgyak ellenőrzésének aktuális helyzetét, vonatkozó előírások alapján az egyes műtárgytípusok esetén szükséges
feladatokat.
VII. A létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzésére, mérőhálózatok tervezésére, telepítésére, felújítására és egyéb kiadásokhoz
kapcsolódó költségek bemutatása.
VIII. A szükséges fejlesztési javaslatok rövid ismertetése

Meglévő

2
21-VVT

Almássy Piroska
Dobó Kristóf

almassy.piroska@technowato.hu +36 30 9771262Almássy Piroska
Dobó Kristóf

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20203 '19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

3 '19 Vízépítési „Nagyműtárgyak” felújításával kapcsolatos betontechnológiai
kérdések

A vizi műtárgyak felújításával kapcsolatos kérdések megoldáai

A műtárgyak felújításával kapcsolatos tervezési, előkészítési és kivitelezési kérdései

1. A műtárgy felújítások ill. azok tervezésével kapcsolatos megoldandó  feladatok
2. A felújítási terveket megalapozó Szakvélemény tartalmi egységei
3. A szakvélemény vasbeton szerkezetekre vonatkozó diagnosztikai szempontjai
4. A vasbetonszerkezetek károsodásának okai és típusai
5. Roncsolásmentes vizsgálati módszerek bemutatása a bajai Deák Ferenc zsilip vizsgálati esettanulmányán keresztül
6. A vízépítési nagyműtárgyak felújítási terveinél és kivitelezésénél figyelembe veendő szabványok és előírások ismertetése

Meglévő

2
21-VVT

Almássy Piroska

almassy.piroska@technowato.hu +36 30 9771262Almássy PiroskaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20204 '19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

4 '19 Vízépítési „Nagyműtárgyak” felújításával kapcsolatos betontechnológiai
kérdések II.

A felújítási tervek és kapcsolódó szabványok ismertetése

1. Felújítási terv készítése az MSZ EN 1504-3 szabvány figyelembevételével
2. Javítási technológiák az EN 1504 „Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására, szabványnak
megfelelően”
3. Az MSZ 4798-2016 betonszabványban rögzített kitételek és fogalmak ismertetése
4. Általános javítási technológia bemutatása (esettanulmányok képeinek és magyarázatainak segítségével)
5. Műtárgyak felújításainak ellenőrzése és műszaki átvétele
6. felújítandó műtárgyak bemutatása

Meglévő

2
21-VVT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20205 '19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

5 '19 Városi csapadékvíz, csapadékvíz gazdálkodás a városokban

A városi csapadékvízgazdálkodás szakmai kérdései
Meteorológia, csapadékfüggvények alkalmazhatósága ;Csapadékvizek jellemzése, keletkezésük, egy kis meteorológia,
csapadékfüggvényekről, előfordulási gyakoriság azok alkalmazhatósága
A városi csapadékvízelvezetés gyakorlati kérdései, üzemeltetési oldalról
Hogyan kellene, lehetne máskép csinálni, példák meglévő jó és kevésbé jó megoldásokra
Csapadékvízelvezetés kapcsolatai egyéb városfejlesztésekkel kapcsolatban
Csapadék elvezetés tervezéséhez használható modellek; Modellezésen alapuló Master plan készítés
Csapadékvízelvezetési biztonság kérdése, meghatározása, mire építsük ki a rendszereinket, milyen célokat kell szolgálnia, hogyan
változtak, fejlődtek a városok
Városi csapadékvízgazdálkodás tervezési lépései ;Városi csapadékvízgazdálkodás, komplex városfejlesztési rendszerek lefolyás
késleltetés, visszatartás, tározás, „zöld” megoldások.

A városi csapadékvízgazdálkodás szakmai kérdései; Meteorológia, csapadékfüggvények alkalmazhatósága,
Csapadékvizek jellemzése, keletkezésük, egy kis meteorológia, csapadékfüggvényekrol, elofordulási gyakoriság azok
alkalmazhatósága
A városi csapadékvízelvezetés gyakorlati kérdései, üzemeltetési oldalról;
Hogyan kellene, lehetne máskép csinálni, példák meglévo jó és kevésbé jó megoldásokraCsapadékvízelvezetés kapcsolatai egyéb 
városfejlesztésekkel kapcsolatbanCsapadék elvezetés tervezéséhez használható modellek; Modellezésen alapuló Master plan 
készítés
Csapadékvízelvezetési biztonság kérdése, meghatározása, mire építsük ki a rendszereinket, milyen célokat kell szolgálnia, hogyan 
változtak, fejlodtek a városokVárosi csapadékvízgazdálkodás tervezési lépései
Városi csapadékvízgazdálkodás, komplex városfejlesztési rendszerek lefolyás késleltetés, visszatartás, tározás, „zöld” megoldások.

Meglévő

6
21-VVT

Búzás Kálmán, BME
Gerőfi Gerhardt Balázs, FCS
dr. Nagy Zsuzsanna, DHI
Jancsó Béla, Főmterv Zrt.

BME
FCSM
DHI Magyarország
Főmterv Zrt.

jancso.bela@fomterv.hu +36 30 200 8139

Búzás Kálmán, BME
Gerőfi Gerhardt Balázs, FCS
dr. Nagy Zsuzsanna, DHI
Jancsó Béla, Főmterv Zrt.

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20206-'19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

6-'19 Területi vízgazdálkodás

Az árvízveszély és - kockázati térképek eredményeit szolgáló modellek
ismertetése és véleményezése

Az előadások során bemutatásra kerül a jogsazbályi háttér, amely a területet szabályozza.
Bemutatásra kerülnek az irányelv végrehajtásának különböző fázisai, feladatai,
az eddig elvégzett munkák.

1. A jogszabályi környezet rövid bemutatása
2.Az árvízi irányelv végrehajtási fázis elemeinek, követelményeinek ismertetése
3.Az eddig végzett feladatok részletes ismertetése
3.1.Veszélytérképezési adatok előállítása
3.2. Alapozó vizsgálatok
3.3. Térképezés eredményei
3.4. Mintaterületi tervezés eredményei

Meglévő

3
21-VVT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 20207 '19-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

7 '19 Vízellátó-hálózatok, ivóvízminőség-javítás lehetőségei, módszerei

Vízellátó rendszerek rövid ismertetése, ezen belül a vízellátó hálózatok bővebben, vízminőség-javítás lehetőségei, értékelésük

Részletesen mellékelt Törzsanyag vázlat alapján

Vízellátó-rendszerek általános ismertetése
A vízellátó rendszerek általános kialakítása
Az ellátási terület fontosabb jellemzői
Vízbeszerzés, Szivattyútelepek, átemelő gépházak, Magas- és mélytározók,
Vízművek folyamatirányítási rendszerei
Vízellátó hálózatok
Vízelosztó hálózatok kialakítása
Térségi vízellátó rendszerek
Vízellátó rendszerek veszteségei, Vízhálózati rekonstrukció
Ivóvízminőség-javítás lehetőségei
Feladatkörök, folyamatok, melléktermékek
Víztisztítás helyben, illetve regionális hálózattal kombinálva, Vízátvezetés - döntési szempontok

Meglévő

3
VVT

Rung Attila

rung.attila@alfoldviz.hu 30-3034886Rung AttilaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: korábban megküldve

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

8 '19 Vízimérnöki tevékenység szabályozási háttere

A vízimérnöki tevékenységet megalapozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, közigazgatási eljárási törvények, ezek végrehajtási
rendeletei, egyéb vízügyi, környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek ismertetése a tervező, szakértő, felelős műszaki vezető,
műszaki ellenőr vízimérnök nézőpontjából.

Mellékelt részletes anyagban

Meglévő

3
VVT

Rung Attila

rung.attila@alfoldviz.hu 30-3034886Rung AttilaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: összeállítás alatt

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

9 '19 Közműrekonstrukciók városi környezetben

1. A közmű rekonstrukció kiváltó okai, azok megalapozása, indoklása. A meglévő hálózat/rendszer további üzemeltetésének
hátrányai, hibajelenségek, stb. kapacitás/terhelések, igények változása. A rekonstrukcióra kerülő rendszer üzemeltetőjével –
tulajdonosával folytatott egyeztetési folyamat. A rekonstrukció során végrehajtandó technológiák meghatározása, kiválasztása.

2. Tanulságok a BKISZ III. sajtolásos feladatrészeinél. A projekt műszaki nehézségei és azok megoldása.
Kiindulási feltételek, munkatér határolás. Technológiai résegységek bemutatása, a sajtolás folyamata, irányítás technika

3. Vízellátási létesítmények korrózióvédelme, a Győr-Marcalvárosi víztorony felületvédelmi munkáinak tapasztalatai.
4. Vízellátási és szennyvízelvezetés közmű rekonstrukció tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó geodéziai feladatok.

( Jogosultságok, tervezéshez kapcsolódó geodéziai feladatok, tervezési alaptérképek, Kivitelezési munkákhoz kapcsolódó
geodéziai feladatok, megvalósulási dokumentációk

5. A talajmechanikus szerepe a rekonstrukciós feladatok tervezésénél és a kivitelezés folyamatában.

Mellékelt részletes anyagban

Meglévő, frissített

6
VVT

Raum László
Szalay Ákos
Demsa Róbert
Várvölgyi-Király Pálma
Dr SIki Zoltán
Tárczy László

raum.laszlo@gmail.com
szalay.akos@fomterv.hu
norbert.demsa@colas.hu
kiraly.palma@gyorlakk.hu
siki.zoltan@epito.bme.hu
reformut1@gmail.com

+36 30 297 6111
+36 30 222 6805
+36 20 980 9917
+36 1 463 1585
+36 20 988 6058

Raum László
Szalay Ákos
Demsa Róbert
Várvölgyi-Király Pálma
Dr SIki Zoltán
Tárczy László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: összeállítás alatt

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 '19 Települési csapadékvíz gazdálkodás, vízkárok rendezése

* Települések vízkár-veszélyeztetettsége , Belterületi vízfolyások helyzete, Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, Csapadékvíz
visszatartása magán és közterületeken, Mezőgazdasági területekről származó többletvizek kizárása a belterületről, Területi
Vízgazdálkodási Tanács projekt véleményezése
* Települési vízkárelhárítási tervek elkészítése 1996. óta napirenden lévő téma. Az OVF 1998-ban készített egy segédletet,
amelyet 2015-ben MMK egy újabb, átdolgozott módszertani segédletre váltott. A vízgazdálkodási- és vízépítési tagozat által
elkészített anyag már megfelelő alap az egyes települések – egymástól eltérő vízkárelhárítási feladatait is figyelembe vevő –
települési vízkárelhárítási terveinek elkészítésére.
Az előadás a meglévő segédlet alapján bemutatja a tervek szükséges tartalmi követelményeit és a jóváhagyás folyamatát is.
* A Nemzeti vízstratégia [Kvassay Jenő terv]
  A magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és a 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve.
* Vízjogi engedélyezési eljárások változásai

Az elmúlt év legfontosabb változásai a vízjogi engedélyezési eljárásokban (a vízügyi igazgatóság szerepe a vízjogi engedélyezési

* Az árvízvédekezés új kihívásai
  Differenciált árvízvédekezés, árvízi kockázatkezelés, nagyvízi  mederkezelési tervek
* Vizes élőhelyek kialakításának  (monitoring, rehabilitáció, fejlesztés) műszaki és ökológiai feltételei 

- A részletes programtervezet mellékletben -

Meglévő

6
21-VVT

Püspök Ákos
Mosonyi Zoltán
Pecze János
Sindler Csaba
Burián Lajos
Polgár Károly, Horváth Valér

www.csmi-mernoki-kamara.huPüspök Ákos
Mosonyi Zoltán
Pecze János
Sindler Csaba
Burián Lajos
Polgár Károly, Horváth Valér

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: összeállítás alatt

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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12 '19 A Ráckevei-Soroksári  Dunaág (RSD) jelene, jövője

 Fejlesztési tervek

A továbbképzés célja egy összetett és egységes vízrendszer üzemeltetésének, működtetésének fejlesztésének bemutatásával
lehetséges mintát adni a sokszor  egymással is ellentétes vízhasználati igények kielégítésére és egymással ütköző feladatok
megoldására.(árvíz – belvíz, öntözési vízigények kiszolgáltatása, jóléti  célú vízhasználat, vízpart használat, sport, üdülés, szennyvíz
és csapadékvíz befogadó, stb.).
A vízrendszeren sok évtizede, különböző akkor aktuális célok és szempontok szerint megépített műtárgyak korszerűsítésének,
felújításának bemutatása, a régóta üzemelő műtárgyak, létesítmények átépítése, kiegészítése a mai igényeket kielégítő feladatok
ellátására

1. Az RSD múltja, jelene, vízgazdálkodási szerepe, gondjai
2. Az R/S/D vízminősége
3. Egy egyedülálló vízépítési nagyműtárgy, a Tassi több funkciójú vízleeresztő műtárgy létesítése a KDVVIZIG területén
4. Az RSD felső, budapesti szakaszára tervezett vízi sportpálya
5. A vízisport pálya kialakításához szükséges mederkotrás tervezése, a kitermelt iszapanyag elhelyezése
6. Az RSD víztestet érintő tervezett, még meg nem valósult beavatkozások várható környezeti hatásai,

figyelemmel a budapesti szakaszon tervezendő vízi sportpályára.

- A részletes programtervezet mellékletben -

új

6
21-VVT

Papanek László
dr. Varga Pál
Terlaky Fanni
Jancsó Béla
Magyar Emőke és Nagy István

papanek.laszlo@kdvvizig.hu
vargapaldr@gmail.com
terlaky.fanni@kdvvizig.hu
b.jancso@fomterv.hu

+36 30 251 2548
+36 30 941 1880
+36 30 592 6586  
+36 30 200 8139  

Papanek László
dr. Varga Pál
Terlaky Fanni
Jancsó Béla
Magyar Emőke és Nagy István

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: összeállítás alatt

IIR felületen elérhető:

Az RDS jelene és jövője

on-line előkészíthető:

alcím:
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kötelező auditori kézésSzakmai Tagozat anyag jellege:

AUD / 202001-

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Villamosenergia megtakarítási lehetőségek

A villamosenergia felhasználás során a minél kisebb energiaveszteség, és a minél kedvezőbb villamosenergia egységár elérése az
egyik fő cél. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében
áttekintjük a villamosenergia naturális és költség megtakarítási lehetőségeit, különösen azokat, amelyek a kisebb vagy nagyobb ipari
felhasználóknál előfordulhatnak.

7

Hunyadi Sándor

Hunyadi SándorElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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kötelező auditori kézésSzakmai Tagozat anyag jellege:

AUD / 202002-

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Ipari üzemek energiaveszteség-feltárásának tapasztalatai – I.

Az ipari üzemekben az energiaátalakítás/termelés, szállítás/tárolás és felhasználás hatékonysága jelentős mértékben befolyásolja az
energiafelhasználást, s hozzá kapcsolódóan a gyártott termékek költségét. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek
segítenie kell megbízóikat, hogy a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát, a gyártócsarnokok hőkomfortját a biztonságos
üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon biztosítsák. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk
hozzájárulni. A továbbképzés keretében különböző termékeket gyártó üzemekben végzett energiaveszteség-feltárás során szerzett
tapasztalatainkra alapozva mutatunk be példákat az iparcsarnokokban a hőkomfort növelésre, a gyártáshoz felhasznált energia
csökkentés gazdaságos módjára, különös tekintettel a belső hőtermelésre, a szabad és gépi hűtésre, a folyamatokon belül a fűtés és
hűtés összekapcsolására. Tekintettel arra, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény szerint „Mentesül a kötelező energetikai
auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
energiagazdálkodási rendszert működtet”. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtását szabályozó 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet az energetikai szakreferens feladataként határozza meg, hogy “szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz
a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer

7

Dr. Zsebik Albin,
Varga Péter,
Novák Dániel

Dr. Zsebik Albin,
Varga Péter,
Novák Dániel

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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kötelező auditori kézésSzakmai Tagozat anyag jellege:
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Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Alternatív hajtású gépjárművek és alkalmazásának elemzése

Az energetikai audit, valamint a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek
energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás egyik részterülete a szállítás. A
szállítás, - vonatkozzon az a személy-, vagy áruszállításra, - energia felhasználásának a logisztika mellett meghatározó eleme a
gépjárművek fajtája és üzemanyaga. Napjaink-ban mind a költség, mint a környezeti hatások tekintetében különböző üzemanyaggal
hajtott gépjárművek állnak rendelkezésre. Emiatt fontos a lehetséges változatok előnyeinek és korlátainak ismerete és elemzése. A
továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében a kedvező
gazdasági és környezetvédelmi előnyei miatt már jelenleg is használt elektromos, sűrített földgáz (CNG) és folyékony PB-gáz (LPG)
hajtású, valamint a feltételezésünk szerint a jövőben elterjedő tüzelőanyag cellával hajtott gépjárművekkel, töltőállomásuk
telepítésével, az üzemeltetés gazdaságosságának elemzésével foglalkozunk. Javasoljuk azoknak, akik energetikai szakreferensként,
auditorként vagy magánszemélyként érdeklődnek az alternatív hajtású gépjárművek műszaki, gazdasági és környezetvédelmi
kritériumok alapján történő elemzése iránt.

7

Dr. Zsebik Albin, Darvas István,
Mayer Zoltán, Novák Dániel

Dr. Zsebik Albin, Darvas István,
Mayer Zoltán, Novák Dániel

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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kötelező auditori kézésSzakmai Tagozat anyag jellege:

AUD / 202004-

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Megújuló energia hasznosítása

A szakmai anyagban bemutatásra kerülnek a különböző megújuló energia fajták. Múlt, jelen, jövő megújuló energiák, műszaki
fejlődésük. Hasznosítási lehetőségük épületekben, ipari környezetben. Hatékony bekapcsolásuk hagyományos energiatermelő
rendszerekbe, energiatárolás. Az esetleges EU-s és hazai források energetikai felhasználhatóságának feltételei, szempontjai,
indikátorszámítások. Az előadás energetikai alapismereteket feltételez. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve
auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó
ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során. Az energetikai
fejlesztések és tervezések során a megújuló energiák figyelembevétele kikerülhetetlen, valamint az idevonatkozó rendeletek miatt
kötelezően vizsgálandó terület az energetikai hatékonyság vizsgálatakor. Így fontos, hogy az energetikai auditokkal, szakreferensi
tevékenységgel foglalkozó szakemberek átfogóan tisztában legyenek a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel,
súlyával és szerepével az energiahatékonyság növelési projekteken belül. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek,
illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó
ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során
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05 Az energiaátalakítás / termelés jobbítási lehetőségei – II

Az energiaátalakítás/termelés hatásfoka jelentős mértékben befolyásolja a primerenergia felhasználását, költségét és hozzá
kapcsolódóan a környezeti hatását. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy az
épületek hőkomfortjának biztosításához és a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát a biztonságos üzemvitel mellett, minél
kedvezőbb módon állítsák elő. A továbbképzéssel, - a témában tartott előadások és elektronikus formában közzétett I. kötet
folytatásaként, bizonyos részek korábbinál részletesebb ismertetésével, - az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk
hozzájárulni. Az energiahatékonyságról szóló törvény szerint „Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely
az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet”. Az
energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtását szabályozó 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energetikai szakreferens
feladataként határozza meg, hogy “szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás
lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének
figyelemmel kísérésében”. Fontosnak tartottuk ezért a továbbképzésbe besorolni a hivatkozott szabvány bemutatását.
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06 Középületek energetikai auditálása

Az energetikai audit alapvető célja az épületenergetikai veszteségfeltárás, az energiaköltségcsökkentő beavatkozások azonosítása
és fejlesztési koncepció kidolgozása a létesítmény (fogyasztási hely) energia-felhasználásának részletes elemzésével, a
megtakarítási, optimalizálási lehetőségek feltárásával, illetve ezen lehetőségek kihasználására irányuló megvalósítási programok
bemutatásával az üzemeltető energiafelhasználási módjának, szokásainak megfelelően. Az Audit arra hivatott, hogy meghatározza
azokat a korszerűsítési lehetőségeket, melyek segítik: • az intézmény primerenergia felhasználásának csökkentését; • az épületben
alkalmazott megújuló energiafelhasználás vizsgálatát; • az épület szén-dioxid egyenérték kibocsátásának csökkentését; •
mindezekkel összhangban az üzemeltetési költségek csökkentését azonos vagy magasabb komfortszint megtartásával. Az
Energetikai Auditokat az Európai Unió klímavédelmi céljaival, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiával, Magyarország Nemzeti
Energiahatékonysági Cselekvési Tervével, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével, valamint a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban kell készíteni.
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07 Gazdaságossági számítások Okosmérős fogyasztási adatok elemzése
Energiatudatos használói magatartás és eszközei

A továbbképzés három területet ölel fel: a gazdaságossági számításokat, monitoring adatelemzési technikákat, valamint a fogyasztási
magatartás energetikai hatásának kérdéskörét. Az energetikai audit célja általában valamilyen beruházói döntés előkészítése,
melynek egyik fő eleme különböző energetikai célú intézkedések összehasonlítása. Ehhez a gazdaságossági szempontok
mérlegelése elengedhetetlen és a mérnöki gyakorlatban sokszor nem kellő megalapozottsággal kezelt terület. A gazdaságossági
kérdésekkel foglalkozó fejezet célja a  gazdaságossági elemző technikák bemutatása, különös tekintettel a globális költségelemzésre,
illetve az életciklus költségelemzésre, melyek alkalmazása az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv lényeges elvárása. A
második témakör a mérési adatok elemzésével foglalkozik, különös tekintettel az okos mérésben rejlő lehetőségekre. Megtárgyaljuk
az éves és havi gyakoriságú fogyasztásmérés kiértékelésének korlátait összevetve az okos mérésben rejlő lehetőségekkel. Szó lesz
idősoros elemzésekről, statisztikai elemzésekről, esettanulmányokon keresztül rávilágítva a gyakorlati alkalmazásokra (hőmérséklet
elemzések, energiafogyasztási elemzések, napkollektoros, fotovoltaikus rendszer üzemének elemzése). Az okos mérők nem csak a
mért energiafogyasztás elemzésére adnak lehetőséget, hanem alkalmasak a fogyasztói magatartás hatásának feltárására és
befolyásolására is. A fogyasztói magatartás befolyásolásának vizsgálatával egy viszonylag új tudományág foglalkozik, melyet az
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08 Méréstechnika, energiafelügyeleti rendszerek

Az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzése a méréstechnika területén, melynek segítségével az energiafogyasztási
adatok és a veszteségi helyek pontosabban behatárolhatók. A méréstechnikai alapok után, a különféle energia mérési rendszerek
megismerésén keresztül, egy audit során vagy a szakreferensi munka folyamán képesek lesznek javaslatokat és továbblépési
pontokat megfogalmazni a fogyasztók számára annak érdekében, hogy energiafogyasztási adataikat az energiahatékonysági célok
elérése érdekében kezelni és elemezni tudják. Az adatok megfelelő gyűjtése, kezelése, és elemzése után képesek lesznek
megfogalmazni és meghatározni az energiahatékonyság javításának beavatkozási pontjait a vizsgált szervezeten belül. A
továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak az auditoroknak és/vagy szakreferenseknek ajánljuk, akik a méréstechnika és
energiafelügyeleti rendszerek területén szeretnék tovább képezni magukat, vagy olyan auditokban vesznek részt, ahol a
méréstechnikai rendszer kialakítása vagy továbbfejlesztése lehet az egyik javasolt terület.
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09 Sűrített levegős rendszerek energiaveszteség-feltárása

A sűrített levegős rendszerek különböző céllal és levegő minőséggel szinte minden iparágban megtalálhatók. A statisztikai adatok
szerint a sűrített levegő előállítás az ipari energiafogyasztás jelentős hányadát, 9 - 18%-át teszi ki. Az energiafelhasználásuk és a
tapasztalatok alapján jelentős energia-megtakarítási lehetőségeik miatt az energetikai auditorok, szakreferensek, s nem utolsó sorban
az üzemeltetők részéről különös figyelmet érdemelnek. Az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzéséhez készített jelen
segédletben a kiváló szakirodalmakban megtalálható alapismeretekre támaszkodva, a levegő sűrítéséhez, szállításához és
hasznosításához kapcsolódó azon ismereteket foglaltuk össze, amelyeket fontosnak tartottunk a sűrített levegős rendszerek
energiaveszteségének meghatározásához. Áttekintettük a sűrített levegő minőségével kapcsolatosan a vonatkozó szabványok által
meghatározott elvárásokat, a légkezelési módokat, a sűrített levegőt előállító és tisztító berendezéseket és tartozékaikat, a főbb
pneumatikus szerszámokat, majd példákat mutatunk be a veszteségfeltárás módjára, az eredményének dokumentálására. A sűrített
levegő rendszerek energiaveszteség-feltárása külön szakterületnek tekinthető. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy megosztva
tapasztalatainkat ezúton is segítsük azon energetikai auditorok és szakreferensek munkáját, akik a sűrített levegő rendszerek
veszteségforrásainak feltárásával foglalkoznak.
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10 Épületek energiatakarékos hűtése

Épületek passzív, természetes és aktív hűtésének műszaki megoldásai. Épületek hűtése az energetikai auditálásban.
Szemléletformálás. Mintapélda, projekt bemutatása. Az épületek energiafogyasztásában a fűtés mellett egyre nagyobb súlya van az
épületek hűtésének. Léteznek olyan funkciójú épületek (bevásárlóközpontok, színházak, géptermek…) amelyekben a belső termikus
környezet biztosítása átmeneti és téli időszakban is hűtést igényel. A hűtési rendszerrel szemben támasztott követelmények, az
épületek hőterhelésének időbeli változásának, az éves energiafelhasználás meghatározása mellett átfogó képet kívánunk adni az
épületek energiatakarékos hűtésének különböző műszaki megoldásairól. A szemléletformálás okán kiemelten kezelnénk a különböző
passzív és a kis energiaigényű hibrid más néven természetes hűtési rendszerek ismertetését, és a megújulók alkalmazásának
lehetőségeit az épületek hűtésében. A technika folyamatos fejlődésével ezeknek egyre nagyobb tárháza áll a rendelkezésünkre. Az
energetikai auditori feladat tükrében a különböző műszaki megoldások alkalmazásának elemzése egy mintapéldákon és konkrét
projekt feladaton keresztül történik.
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