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01 Felvonós szakmai továbbképző napok 2021 - ONLINE rendezvény
Koordinátor: Gyökér Imre [ÉMI TÜV]

[2021, május 31 - június 1.]

Témakörök - május 31. - első nap:
Munkavédelem, Aktuális szabványváltozások,Jogszabályok, jogszabály változások
Személyemelő, jégtelenítő jármű
Szabvány változás: MSZ 9721 – emelőgépek időszakos vizsgálata, Érintésvédelmi vizsgálatok,
146/2014. (V. 5.)   Kormányrendelet változásai és a szakági műszaki előírás,
Új 24/7 Szolgáltatások működése, alapelve, előnyei,
IoT (eszközhálózati) rendszerek jövője a lifteknél és mozgólépcsőknél

Témakörök - június 1. - második nap:
Csőtörésre záró szelepek, Felvonók felújítási problémái (ellenőri tapasztalatok),
Ajtómodernizációs megoldások valamint ajtó karbantartás és ellenőrzés, Felvonó felújításakor előforduló kivitelezési hibák,
Felvonó felújítás régi, új hajtások esetén
KONE Elektromos féknyitó eszköz (RBO) helyes használata,
KCE vezérlések , Kötél kúszás mérés KONE gépház nélküli felvonókon
Felvonóhibák fizikája
Aknai villamos szerelvények, perifériális elemek

6
02 AMT

Hankó Olga
ifj. Hebők László
Pethő Sándor
Pintér András
Nagy Péter
Csaba Attila
Némethy László
Honvan Gábor

Kovács Zoltán
Horváth László
Sólyom András
Fülöp Béla
Koltai Henrik
Borsos Sándor
Kamarás Péter
Bakai Adrián

gyoker.imre@emi-tuv.hu +36-30-530-2592Hankó Olga
ifj. Hebők László
Pethő Sándor
Pintér András
Nagy Péter
Csaba Attila
Némethy László
Honvan Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Kovács Zoltán
Horváth László
Sólyom András
Fülöp Béla
Koltai Henrik
Borsos Sándor
Kamarás Péter
Bakai Adrián

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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01 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

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:

IIR:
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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:

IIR:
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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
5-ENT

Papp Péter
Tóth Zoltán
Kerese János

villamos tercező
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 tercező
villamos tervező
orvostechnológus

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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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

19-TUT

Rajkai Ferenc okl. villamosmérnök

rajkai@hungaroproject.hu +36209434611Rajkai FerencElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PDF

IIR felületen elérhető:

okl. villamosmérnök

Villamostervezés az OTSZ szellemében

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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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
8-EGT

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:

IIR:
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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:

IIR:
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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

áthozott

6
04-ELT
7-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:

IIR:
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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:

IIR:
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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

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:

IIR:
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2021ELT10Azonosító:
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Időtartam:
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10 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
1-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:

IIR:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 11 -
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11 A villamos hálózatok minőségi problémái

Tervezéstől az üzemeltetésig

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
5-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:

IIR:
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12 Az alternatív energiatermelés és a frekvencia védelem

Tervezéstől az üzemeltetésig

Az alternatív energiatermelés előnyök, hátrányok
A tervezői munka korlátozásai az erőmű kiválasztásakor
Műszaki zavarelhárítás első lépcsője
Mérés és vizsgálat, mint a zavarelhárítás második lépcsője
Kompenzálás, mint a zavarelhárítás megoldása
Értékelés valós műszaki tapasztalatok bemutatásával az anomália okozta feladat megismerésétől a felismerésen át az elhárításig

1. óra Az alternatív energiatermelés előnyök, hátrányok
- a szélerőművek
- fotovoltikus rendszerek
- energiacellák
2. óra A tervezői munka korlátozásai az erőmű kiválasztásakor
- szélerőművek
- a fotovoltikus rendszerek
- az energia cellák telepíthetősége
3. óra Műszaki zavarelhárítás első lépcsője
- tervezői felelősség, az eszköz alkalmazhatóságának felismerésében
- kivitelezői felelősség a zavarkibocsátás minimalizálása érdekében
- termelési egyenetlenség kiegyenlítése, szünetmentes energia termelés

új

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:

Az alternatív energiatermelés és a frekvencia védelem

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 13 -
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13 A KNX rendszer

BEVEZETÉS
RENDSZERISMERTETÉS
TOPOLÓGIA
BUSZKÉSZÜLÉKEK
INSTALLÁCIÓ

BEVEZETÉS (30 perc)
KNX rövid története
KNX célkitűzései, tevékenysége
KNX mint nemzetközi szabvány
KNX rendszer alapvető tulajdonságainak rövid ismertetése (KNX és a szokványos installációs technikai alapvető eltérései, KNX által
használt adatátviteli közegek, készülékkonfigurálási módok)
KNX különleges előnyei (együttműködés, egyetlen konfigurálási eszköz, visszafelé kompatibilitás, energiahatékonyság, nagyobb
komfortfokozat)
KNX alkalmazási példák

RENDSZERISMERTETÉS (1 óra)
KNX-TP-hálózat minimális felépítése

új

6
04-ELT

Baté György
Darvas István
Dr Józsa Lajos

KNX tutor és advanced course

bate.gyorgy@termicont.hu
darvas.istvan@outlook.com
jozsalajos45@gmail.com

+36 20 983 6262
+36 20 250 3100

Baté György
Darvas István
Dr Józsa Lajos

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: nincs

IIR felületen elérhető:

KNX tutor és advanced
course

KNX rendszer

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat - 14 -
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01 Változások az építésügy jogi szabályozásában

[csak KMEMK]

•  Aktuális jogszabályi változások az építésügyben (építésigazgatás szervezeti álalakítása, jogorvoslati
lehetőségek változása, az elmúlt időszakban az építésügyet is érintő jogszabály módosítások, illetékmentesség)

•  A településképi és az építésügyi hatósági követelmények kettős rendszere

•  Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység – különös tekintettel a kivitelezők, felelős
műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök szerepére

•  Vitarendezés a TSZSZ közreműködésével

•  Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai a jellemző hibákról, szabálytalanságokról, ezek szankcionálása

6
07-EPT

KIss Andor Építőmesterek Szakmai Egyesülete, titkár

KIss AndorElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Építőmesterek Szakmai
Egyesülete, titkár

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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02 Magasépítési hibák, javaslatok

A hazai, hagyományos kivitelezésben elkövetett hibák bemutatása igazságügyi szakértői esettanulmányokon keresztül.
A kivitelezési felelősségátadás folyamata, e-naplo szerepe, minőségi alapfogalmak/meghatározás, felmerülő viták kezelésének
módozatai.
Egyes esetekben tipikus, konkrét hibákra kimunkált tartószerkezeti modellezések és számításokon keresztül megismertetni az felelős
műszaki vezetővcl a hiba súlyosságát, majd az egyes javításra adott tartószerkezeti modellezések és számítások bemutatása.
Falazási technikák,
Durisol zsalutégla rendszer bemutatása.
Előregyártott szerkezeti elemek bemutatása: vasbeton kéregfalak, kéregfödém, födémpalló, és ezekből készített födémek bemutatása
a tervezőasztaltól a kivitelezésig.

Építési hibák a kivitelezés során.
Hibás szerkezetek statikus szemmel.
Zsalutégla falazásának kivitelezése.
Előregyártott vasbeton szerkezetek.

6
07-EPT

19-TT

Dr. Andor Krisztián
Grieszler Gábor

soproniszakerto@gmail.com
|info@grieszler.hu

+36 30 6515062
+36 30 9976725

Dr. Andor Krisztián
Grieszler Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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03 Beton, vasbeton szerkezetek, különös figyelemmel a minőségre

Beton-, vasbetonminőség

Beton és vasbeton szerkezetek minőségi követelményei a gyártásban, a beépítésben, a minőségben egyaránt lényegesen
megnövekedtek.
Az előadások összefoglalják azokat az elemeket, amelyeket a megvalósítás során be kell tartani, így a zsaluzatok megépítését, a
beton anyagának munkahelyi vizsgálatát, próbakockák mintavételét, minősítését, a betonszerkezet minőség biztosítását.
Összefoglaljuk az anyag az előforduló minőségi hibákat, okait, okozatait a követelményeket.
Az előadásokban bemutatjuk a különleges betonokat és azok követleményeit.

Zsaluzási rendszer a betonszerkezetek meghatározója
Betonok munkahelyi átvétele, próbakockák
Beton, vasbetonszerkezetek minősége
Különleges betonok

Az előadások a megvalósítás szerint a zsalurendszereket mutatja be, annak bim alapú tervezését, több esettanulmányt is tárgyal. A
szállított beton átvételét minőség ellenőrzését is bemutatja. Apróbakocka készítését, vizsgálatát, ellenőrzését és minősítését is
tárgyalja. Az előadás során bemutatjuk, hogy a megvalósításban részvevől a különböző félre éertelmezés miatt milyen híbákat
követnek el. Az anyag fontos hangsúlyt helyez a fogalom meghatározás problémáira. A különböző épületek, építmények igényei nagy
mértékben eltérnek, így a beton gyártása készítése, beépítése, azok minöségi követelményei is eltérőek, ezeket a különbözőségét is
összefoglaljuk.

új

6
07-EPT
15-KOT

18-TT

Lachmann Botond
Vigh Botond
Csermely Gábor
dr. Nehme salem Georges

koordinál:
dr. Kiss Jenő

okl.építőmérnök
labor vezető
okl. építőmérnök
egyetemi docens, laborvezető

kissjen33@t-online.hu  06-30-2217-439  

Lachmann Botond
Vigh Botond
Csermely Gábor
dr. Nehme salem Georges

koordinál:
dr. Kiss Jenő

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

okl.építőmérnök
labor vezető
okl. építőmérnök
egyetemi docens,
laborvezető

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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04 Korszerű üvegszerkezetek építési, anyagtani és tartószerkezeti ismeretei
mérnököknek

Üvegszerkezetek megjelenése, teherhordó üvegszerkezetek, az üvegszerkezetek anyagtani ismérvei-edzés, hőerösítés, csiszolása,
valamint az üvegszerkezetek tartószerkezeti számítása. 

A korszerű üvegszerkezetek megjelanése építményeinkben, annak speciális megjelenései, a kapcsolodó társtervezói megoldásokkal,
közös együttműködés kialakítása.
Ennek az ismeretnek fontos tényezője azanyagtani ismeretek, annak sajátosságai, megmunkálás lehetőségei, hőkezelése, furása,
csiszolása, szigetelő üvegegységek gyártása.
Ez a szerkezet speciális szerkezetek szükséges bemutatni, ismertetni a mérnöki számítás elveit, a sajátos igénybe vételek szerint.
Ismertetésre kerúl az igénybevételek alapján az alkalmazott számítási módszer is. 

új

6
07-EPT
01-AKT

18-TT

Stocker György
Salam Nehme
Horváth László

koordinál:
dr. Kiss Jenő

egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens

kissjen33@t-online.hu  06-30-2217-439  

Stocker György
Salam Nehme
Horváth László

koordinál:
dr. Kiss Jenő

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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01 Fűtési/hűtési rendszerek szabályozási kérdései
Szivattyúüzem optimalizálása

ONLINE Szakmai (épületgépészeti) továbbképzés

Szivattyúk kiválasztási szempontjai (Munkapont hatása a szivattyú működésére, fordulatszám-szabályozás meghatározó
követelményei, fagyálló folyadékok szivattyúzása, kritikus alkalmazások (kavitáció), zajproblémák megelőzése, szivattyúkra
vonatkozó EU rendeletek, hatásaik)

Szivattyúk szabályozása, üzemeltetése fűtési, hűtési rendszerekben

Motoros szabályozószelepek méretezése autoritásra
Vákuumos gáztalanítás szivattyús nyomástartó berendezés alkalmazásával
Nyomáskülönbség stabilizálás, térfogatáram korlátozás

Szivattyúk szabályozása, üzemeltetése fűtési, hűtési rendszerekben
1. (Szivattyú-szabályozási módszerek változó térf. áramú rendszerekben (értéktartó, követő, öntanuló algoritmussal rendelkező
szabályozások optimális illesztése)
2. (Folyadékhűtők szivattyúinak szabályozása, speciális szabályozási feladatok elvégzése, korszerű elektronikus keringtető szivattyúk
mérőfunkció alkalmazása a szab. optimális beállításához, okos szivattyúk speciális funkció alkalmazási példái)
3. (Kaszkádkapcs. Kond. gázkazánok hidraulikai problémáink megoldása, terhelés megosztás több szivattyúra, HMV rendszerek
szivattyúinka kiválasztása, szabályozása)

6
08-EGT

Erdeni István
Vörös Szilárd

Erdeni István
Vörös Szilárd

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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02 Fűtés-, hűtéstechnikai rendszerek szabályozási kérdései

szivattyúüzem optimalizálása, motoros szabályozószelepek méretezése,
nyomáskülönbség stabilizálás, térfogatáram korlátozás

Szivattyúk kiválasztása különböző szempontok szerint, fűtés-, hűtéstechnikai rendszerekben szivattyúk szabályozási módszereinek
vizsgálata, szivattyúk üzemeltetésének, alkalmazásának szabályozástechnikai vonzata

1.Szivattyúk kiválasztási szempontjai(Munkapont hatása,ford.sz.szab.követelményei,fagyálló foly. szivattyúzása,kritikus
alkalmazások,zajproblémák megelőzése,szivattyúkra vonatkozó EU rendeletek,hatásaik) 2.Szivattyúk szabályozása,üzemeltetése
fűtési,hűtési rendszerekben1.(Szivattyúszab-i módszerek változó térf.áramú rendszerekben(értéktartó, követő, öntanuló algoritmussal
rendelkező szabályozások optimális illesztése) 3.Sziv.szab., üz. fűt.,hűt. rendsz.2.(Folyadékhűtők szivattyúinak szab.,spec. szab-i
feladatok,korszerű elektronikus keringtető szivattyúk mérőfunkció alkalmazása a szab.optimális beállításához,okos szivattyúk spec.
funkció alkalmazási példái) 4.Sziv.szab.,üz. fűt.,hűt. rendsz.3.(Kaszkádkapcs. kond.kazánok hidraulikai problémáinak megoldása,
terhelés megosztás több szivattyúra, HMV rendsz.sziv.szab.) 5.Motoros szab.szelepek méretezése autoritásra 6.Vákuumos
gáztalanítás szivattyús nyomástartó berendezés alkalmazásával 7.Nyomáskülönbség stabilizálás, térfogatáram korlátozás

6
08-EGT

Erdei István

klimasol@chello.hu
|ierdei@grundfos.com|értékesítési
igazgató

30-219-5674
20-964-9790Erdei István

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202103-

Épületgépészeti

2021EGT03Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Hűtéstechnika

""" KIMARAD MOST """ felülvizsgálat alatt

Tervezésre is kiható jogszabályi aktualitások a hűtő-, klíma-, hőszivattyú ágazatban.   Várkonyi Nándor (HKVSZ)

Akusztikai kérdések hűtőrendszerek tervezésénél   Korbuly Sándor (Gasparts Europe Kft.)

Hűtőkompresszorok meghibásodásából levonható tanulságok.   Magyarossy László (szakértő, hűtőtechnikai szakmérnök)

Scroll kompresszorok teljesítményszabályozása.   Vágvölgyi Ferenc / Wittinger Mátyás (Alfaco Kft.)

Zárt szondás hőszivattyús rendszerek energia hatékony tervezése   Fodor Zoltán (Geowatt Kft.)

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei. dr Ádám Béla PhD (HGD Kft)

frissített

6
08-EGT

Várkonyi Nándor
Korbuly Sándor
Magyarossy László
Vágvölgyi Ferenc/Wittinger Mátyás
Fodor Zoltán
dr Ádám Béla PhD

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

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202104-

Épületgépészeti

2021EGT04Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Részletes módszerek az épületenergetikában

Az egyszerűsített és részletes módszerek szerepe, áttekintése a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben
Épületburok számítása részletes módszerrel (pl. hőátbocsátási tényező korrekciója, légrések, hőhidak)
A fajlagos hőveszteségtényező számítása részletes módszerrel (fűtetlen terek hatása, talaj felé menő hőáramok, benapozás,
sugárzási nyereségek)
Bivalens hőtermelők esetén a lefedési arányok meghatározási lehetőségeiNapelemek és napkollektorok hozamának számítása
Szoftveres alkalmazás VAGY monitoring adatelemzés

FRISSÍTETT!

6
08-EGT

dr Csoknyai Tamás
Baumann Mihály
dr Szalay Zsuzsa
dr Horváth Miklós

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

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Épületgépészeti Szakmai Tagozat - 22 -



T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202105-

Épületgépészeti

2021EGT05Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Az épületenergetikai irányelv új kihívásai: közel nulla energiafelhasználású
és okos épületek

Az épületenergetikai irányelv 2018-as irányelv módosítás és várható következményei, kihívások, számítási módszerek – 45pKözel
nulla energiafelhasználású épületek szerkezetei – 45pKözel nulla energiafelhasználású épületek épületgépészeti rendszerei 1 – p 45
pKözel nulla energiafelhasználású épületek épületgépészeti rendszerei 2 – 45pAz épületenergetikai irányelv 2018-as irányelv
módosítás és várható következményei, kihívások, számítási módszerek – 45pKözel nulla energiafelhasználású épületek
épületgépészeti rendszerei 3 / Okos épületek – 45p Az épületenergetikai irányelv 2018-as irányelv módosítás és várható
következményei, kihívások, számítási módszerek – 45p

ÚJ!

7
08-EGT

dr Csoknyai Tamás
András-Tövissi Balázs
dr Barna Edit
Dr. Bokor Balázs
Érces Norbert
Dr. Horváth Miklós
Vámos Viktória

csoknaitamas@gmail.com 30/9555079dr Csoknyai Tamás
András-Tövissi Balázs
dr Barna Edit
Dr. Bokor Balázs
Érces Norbert
Dr. Horváth Miklós
Vámos Viktória

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202106-

Épületgépészeti

2021EGT06Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 Épület Információs Modelltervezés (BIM ) az épületgépészeti Tervező
gyakorlatában
Módszertani előadás

Bevezetés a BIM alkalmazásához                                                        Virág Zoltán

BIM tervezés alapjai az épületgépész tervezéshez                              Orcsi Attila

BIM tervezés Megrendelői elvárásai az épületgépész tervezéshez     Rónai András

BIM tervezés épületgépész módszertana, gyakorlati példák alapján   Virág Zsolt

BIM tervezés épületgépész módszertana, gyakorlati példák alapján   Orcsi Attila
BIM tervezés épületgépész módszertana, gyakorlati példák alapján

Stadion jellegű épületek BIM tervezése                                        Szakál Szilárd, Virág Zsolt

FRISSÍTETT

6
08-EGT

Virág Zoltán
Orcsi Attila
Rónai András
Virág Zsolt
Orcsi Attila
Szakál Szilárd

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

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202107-

Épületgépészeti

2021EGT07Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 FUL által szervezett szakmai nap uszoda tervezés témakörben nem csak
uszoda tervezőknek
Az uszodai vízkezelés tervezésének 4 prioritása és 12+1 alapvetése.

A vonatkozó szabályozások legújabb változásai
Prioritások fürdőüzemeltetésben
Uszodai vízkezelés alaptechnológiája
Az uszodai vízkezelés 12+1 alapvetése
Példák
Nemzetközi kitekintés
Az uszodagépészeti tervek tartalmi követelményei

új

7
08-EGT

Eördögh Zsolt
Staniszewski Witold
dr Ákoshegyi György
Takács Gábor

eordogh.zsolt.imre@gmail.comEördögh Zsolt
Staniszewski Witold
dr Ákoshegyi György
Takács Gábor

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202108-

Épületgépészeti

2021EGT08Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 ÁRAMLÁSTAN, LÉGTECHNIKA

Hidraulika az épületgépészetben, áramlástani alapismeretek
Határolt térbeni, egyidejű kényszer- és szabadáramlás párhuzamos csőkötegekben
Fűtési és hűtési hálózatok hidraulikája
Alternatív fűtési rendszerek, biomasszakazánok, pellet-, faapríték -, hasábfa kazánok (45 perc)
Aktív klímagerendákLégtömörségLégvezetési rendszerek, anemosztátok kiválasztása

ÚJ 2020.04-TŐL (T/SZ)

6
08-EGT

Marosi Balázs
Doholuczki Tibor
Vígh Gellért

marosib@herzarmatura.hu
doholuczkit@herzarmatura.hu
gellert.vigh@lindab.hu

30/2104243
30/2104242
30/2782325

Marosi Balázs
Doholuczki Tibor
Vígh Gellért

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202109-

Épületgépészeti

2021EGT09Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 KÖZÉPPONTBAN A VÍZ ÉS HASZNOSÍTÁSA

Biológiai alapokHigiénia-tudatos tervezés, kivitelezés lépéseiVízkivétel, nyomásfokozásHMV készítés és szennyvízelvezetés,
szürkevíz felhasználás

ÚJ 2020.04-TŐL (T/SZ, FMV,

4
08-EGT

Nagy Zoltán
dr Szalai László
Rokonál Géza
Hegedüs Tamás

zoltan.nagy@viega.hu
laszlo.szalai@wilo.hu
geza.rokonal@wilo.hu
tamas.hegedus@wilo.hu

30/6260498
30/9525896

30/6113792

Nagy Zoltán
dr Szalai László
Rokonál Géza
Hegedüs Tamás

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202110-

Épületgépészeti

2021EGT10Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 A tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei a
kéményáramkörben

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők hagyományos és a korszerű, energiahatékony tüzelőberendezések esetében
Előadó: Barna LajosA gáz- és szilárdtüzelésű berendezések működése, a működéssel kapcsolatos rendeleti környezet változása.
Előadó: Versits TamásKorszerű égéstermék-elvezető berendezések, ezek forgalomba hozatalának, tervezésének, beépítésének
szabályai. Szakértői tapasztalatok.
Előadó: Haszmann IvánA tüzelőberendezések hatása a környezetre. Környezetvédelmi előírások, tervezési és mérési módszerek.
Előadó: Sümeghy Árpád

frissített

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:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T/SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202111-

Épületgépészeti

2021EGT11Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Fűtési/hűtési rendszerek szabályozási kérdései. Szivattyúüzem
optimalizálása

Szivattyúk kiválasztási szempontjai (Munkapont hatása a szivattyú működésére, fordulatszám-szabályozás meghatározó
követelményei, fagyálló folyadékok szivattyúzása, kritikus alkalmazások (kavitáció),
zajproblémák megelőzése,
szivattyúkra vonatkozó EU rendeletek, hatásaik)
Szivattyúk szabályozása, üzemeltetése fűtési, hűtési rendszerekben

1. (Szivattyú-szabályozási módszerek változó térf.áramú rendszerekben (értéktartó, követő, öntanuló algoritmussal rendelkező
szabályozások optimális illesztése)Szivattyúk szabályozása, üzemeltetése fűtési, hűtési rendszerekben
2. (Folyadékhűtők szivattyúinak szabályozása, spec. szabályozási feladatok elvégzése, korszerű elektronikus keringtető szivattyúk
mérőfunkció alkalmazása a szab. optimális beállításához, okos szivattyúk spec.funkció alkalmazási példái)Szivattyúk szabályozása,
üzemeltetése fűtési, hűtési rendszerekben
3. (Kaszkádkapcs. Kond.gázkazánok hidraulikai problémáinka megoldása, terhelés megosztás több szivattyúra, HMV rendszerek
szivattyúinka kiválasztása, szabályozása)Motoros szabályozószelepek méretezése autoritásraVákuumos gáztalanítás szivattyús
nyomástartó berendezés alkalmazásávalNyomáskülönbség stabilizálás, térfogatáram korlátozás

új

7
08-EGT

Erdei István
Vörös Szilárd

ierdei@grundfos.com
szilard.voros@imi.hydronic.com

20/9649790
30/3266505

Erdei István
Vörös Szilárd

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202112-

Épületgépészeti

2021EGT12Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 A kéményáramkört alkotó elemek kivitelezése és ellenőrzése

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

frissített

3
08-EGT

dr Barna Lajos

barna@epget.bme.hu 30/9967217dr Barna LajosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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FMV/MESzakmai Tagozat anyag jellege:

08-EGT / 202113-

Épületgépészeti

2021EGT13Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 HŰTÉSTECHNIKA FMV/ME

Új hűtőközegek, hulladékkezelés VRF rendszerekkalorikus csőhálózatának telepítéseFöldhőszondás hőszivattyú telepítésének
folyamataAktuális jogi szabályozás a hűtés-,klíma-, hőszivattyú ágazatban

frissített

4
08-EGT

Várkonyi Nándor
Juhász László
Piblinger Tibor
Fodor Zoltán

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

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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A képzés ajánlott a felelős műszaki
vezetők és az építési műszaki

ellenőrök részéreSzakmai Tagozat anyag jellege:

09-GOT / 202101-

Gáz- és Olajipari

2021GOT01Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Gáz- és olajipari, és bányászati létesítmények tervezésére, kivitelezésére,
üzemeltetésére, karbantartására, felhagyására és hatósági
engedélyeztetésére vonatkozó szakmai előírások ismertetése

A bányászati létesítmények tervezését, üzemeltetését szolgáló építmények tervezésére vonatkozó jogszabályok.
Tervezői felelősség 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.

megjegyzés:
A képzés ajánlott a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök részére a Szilárdásvány-bányászati Tagozat területére is.

1. Bányászati létesítmények jogi szabályozási környezetének ismertetése, jogrendszeren belül elfoglalt helye
2. Bányászati létesítmények, illetve kiszolgáló létesítmények engedélyezését végző hatóságok, hatásköreik, illetékességeik és az
engedélyezésre vonatkozó szabályok áttekintése;
3. Bányászati létesítmények tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok, jogszabályi előírások;
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, építési műszaki ellenőr, fedezetkezelő, kivitelező) vonatkozó előírások
felelősségi körök, e-napló, kivitelezési szerződések formai és tartalmi követelményei
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02 A gázipar és a kéményseprő-ipar határterületeivel kapcsolatos
szabályozások anomáliái a tervezéstől a gázfogyasztó készülékek
beüzemeléséig

Az előadás kiemelten foglalkozik a hatályos gázipari és kéményseprő-ipari szabályozások ellentmondásaival, különös tekintettel az
érintett alábbi jogszabályok rendelkezéseire, azok összhangjának mielőbbi megteremtésére:
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;

d)  A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény hatálya alatt kiadott jogszabályok és a
GET hatálya alatt kiadott jogszabályok anomáliái a kapcsolódó EU irányelvek és EU rendeletek előírásaira
figyelemmel;

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.

további részletek a mellékletben.
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03 A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (GVBSZ) és a
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata (SZSZBSZ)
alkalmazása a földgázelosztás gázüzemi tevékenysége során

A GVBSZ hatálya alá tartozó elosztóvezetékek és célvezetékek (továbbiakban elosztóvezeték) tervezése, létesítése, üzemeltetése,
átalakítása, felújítása, felhagyása és elbontása során betartandó követelményrendszer ismertetése, különös tekintettel
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.

Megjegyzés: A képzés ajánlott a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök részére.

1. 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról, és a
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. 5. Állag, állékonyság, mechanikai szilárdság. 6. Beépíthető anyagok és termékek (A beépíthető anyagok,
termékek teljesítménynyilatkozatai.) 7. Elhelyezés. 8. Védőtávolság, védőzóna és a biztonsági övezet.
9. Egyéb műszaki-biztonsági követelmények. 10. A kivitelezés biztonsági követelményei.
11. Üzembe helyezés előtti ellenőrzések, nyilvántartásba vétel (Műszaki felülvizsgálat, nyomáspróba, végellenőrzés, nyilvántartás).
12. Üzemeltetés (Változások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseiben.  13. Üzemeltetési tapasztalatok, esettanulmányok. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról.
Változások a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet előírásaiban.
14. Gáznyomás-szabályozó állomásokra vonatkozó kiegészítő követelmények. 15. Munkavédelmi előírások.
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04 Földgáz elosztóvezetékek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése,
rekonstrukciója és felhagyása kiemelt figyelemmel a létesítés és
üzemeltetés kapcsolatára

Az előadás átfogó képet ad az elosztóvezetékek életciklusáról, ezen belül a létesítés üzemeltetésre gyakorolt hatásaira helyezve a hangsúlyt.
a)   Az elosztóvezeték nyomvonalának meghatározása. Közmű üzemeltetők egyetértési nyilatkozatai.
b)   Kiviteli terv tartalma, felelősségek, tényleges követelményként megjelenő technikai megoldások jelentősége a kiviteli tervekben.
c)   Kivitelezés előkészítése, organizáció.
d)   Elosztóvezeték építésének folyamata, előre nem látható akadályok, kiviteli tervtől való eltérések kezelése.

Műszaki felülvizsgálat, nyomáspróba.
e)   Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás.
f)   Gáznyomás alatti munkavégzés, üzemzavar-elhárítás.
g)   Biogáz betáplálása a földgáz elosztóvezetékbe.
h)   Kockázat alapú üzemeltetés és rekonstrukció.

1. Az elosztóvezeték nyomvonalának meghatározása. Közmű üzemeltetők egyetértési nyilatkozatai.
2. Kiviteli terv tartalma, felelősségek, tényleges követelményként megjelenő technikai megoldások jelentősége a tervekben.
3. Kivitelezés előkészítése, organizáció.
4. Elosztóvezeték építésének folyamata, előre nem látható akadályok, kiviteli tervtől való eltérések kezelése. Műszaki felülvizsgálat,
nyomáspróba. [21/2018. (IX. 27. ITM rendelet, 1. melléklet GVBSZ]
5. Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás. [21/2018. (IX. 27. ITM rendelet, 1. melléklet GVBSZ]
6. Gáznyomás alatti munkavégzés, üzemzavar elhárítás. [21/2018. (IX. 27. ITM rendelet, 1. melléklet GVBSZ és 9/2013. (III. 22.) NFM
rendelet]
7. Biogáz betáplálása a földgáz elosztóvezetékbe.
8. Kockázat alapú üzemeltetés és rekonstrukció a gyakorlatban
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05 Mérések a gáziparban

A hazai földgáztermelés kezdetétől jelen vannak a mélyfúrás, a földgáz termelés méréseinek rendszerei, majd a föld alatti gáztárolás, napjainkban a
nem konvencionális földgáz készletek kutatása jelent lényeges változást a méréstechnikában.
A vezetékes földgázszolgáltatásban a mérőeszközök kezdetben tisztán mechanikus működésűek voltak, majd megjelentek a mechanikus mérési elvet
és az elektronikus jelfeldolgozást használó eszközök, napjainkra pedig már szinte minden mérést elektromos, elektronikus mérőeszközzel végeznek.
A mérési eredmények rögzítése, megőrzése, feldolgozása a műszerek alapszolgáltatásai közé tartoznak. A műszerek pontossága, érzékenysége
folyamatosan javul, mára már ezred bar nyomást, mikro hőmérsékletváltozást, milliomod rész földgáz jelenlétet is ki lehet mutatni.
A méréstechnika egyik alapelve, hogy pontos mérés nincs. A mérőeszközök pontosságának rendszeres ellenőrzésére alakították ki a hitelesítés
rendszerét.

1    A gázipari mérések fajtái, jellemzője
2.   Mérésügyi jogszabályok, szabályzatok, szabványok
3.   Gázáram mérések
4.   Nyomás mérés
5.   Hőmérséklet mérés
6.   Gázösszetétel mérés
7.   Számítóművek, adatfeldolgozás
8.   Gázszivárgás ellenőrzés műszerei
9.   Okos mérés, okos hálózat
10. A gázmérők hitelesítése
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06 A megújuló energiahordozók jövője Magyarországon

A légkörvédelem feladatai között kiemelt az energiahordozó szerkezet átalakítása. Cél, a légkörbe kerülő káros anyagok mennyiségének csökkentése.
A legjelentősebb légkört szennyező anyag a szén-dioxid, ami közvetlenül hat a földi légkör hőmérsékletére.
Magyarország az EU tagjaként jelentős részt vállal a légkör védelmi feladatokból. A feladatok egy részénél a megújuló energiahordozók fokozottabb
használata jelent megoldást.
A magyar megújuló energiaforrások nem nagyok. A kormányzati programok széles köre segíti a célok elérését, de legalább ennyire fontos a lakosság
tudatosságának emelése is.
A világ energiahordozó szerkezetének átalakítása sok tennivalót jelent, ebben minden lakosnak, így a mérnököknek is aktívan részt kell venni.
Az energiával foglalkozó mérnökök számára a képzés több újdonságot tár fel, és segítséget ad az energiahordozóval kapcsolatos döntésekhez.

1. A megújuló energiahordozók fajtái, fizikai, kémiai, tüzeléstechnikai jellemzői.
2. Magyarország megújuló energiahordozó potenciálja.
3. A hazai megújuló energiahordozó felhasználás trendjei.
4. A megújuló energiahordozók használatának környezetvédelmi vonzatai. A megújuló energiahordozók és a légkör védelme.
5. Az EU és a magyar kormányzati célkitűzések a megújuló energiahordozók fokozottabb használatára.
6. A szén-dioxid emisszió kvóta szabályozása az EU-ban.
7. A megújuló energiahordozók jövője: készletek, termelés, felhasználás. Új energiahordozók és források.
8. A hidrogén mint energiahordozó. Felhasználási területek. Termelése, tárolása, szállítása.
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07 A koronavírus járvány és az energiák piaca

A koronavírus járvány halálos áldozatainak számát várhatóan lecsökkentik az új védőoltások, de a járvány gazdasági vonzatainak egy része
megmarad.
A légkör védelmére indított akciók leálltak, ezzel évekkel eltolódhat a földi klíma melegedésének megfékezése. A klímaváltozás egészségügyi
vonzatai hasonlóan súlyosak, mint a koronavírus járványé.
A Föld növekvő népessége egyre több energiát igényel. Ha nem tereljük az energiafelhasználást a környezetbarát energiahordozók felé, akkor a
klímaváltozás miatt a koronavírus járványhoz hasonló egészség károsodásokkal és a halálesetek számának növekedésével számolhatunk.
Az energiahordozók helyzete, felhasználásának alakulása sok kutatóintézetet foglalkoztat. Nemzetközi szervezetek, kormányhivatalok, cégek
készítenek elemzéseket és prognózisokat az energia piac helyzetéről, várható alakulásáról.  A friss prognózisok mindegyikének eleme a koronavírus
járvány hatása a mindennapi életre
A világ gazdasági folyamatait alapvetően a kőolaj piac mozgatja. A kőolaj ára hatással van a földgáz piacára is, de a fémek kereskedelmére, és még a
mezőgazdasági termékek árára is. Minden energetikai prognózisnak talán legfontosabb eleme a kőolaj jövőbeli árának becslése. Ehhez egy sor
demográfiai, gazdasági, politikai eseményt kell mérlegelni, és most a Covid-19 világjárvány várható kimenetelét is.

1. Az egyes energiahordozók szerepe a világ energia igényének kielégítésében.
2. A világ és Magyarország energiahordozó felhasználásának adatai.
3. A kőolaj és a földgáz tőzsdék működése.
4. Az energiahordozó szerkezet átalakításának programjai.
5. Az energiahordozók jövője: készletek, felhasználás. A nem hagyományos szénhidrogének szerepe a világ energia igényének
kielégítésében.
6. Az Európai Unió eredményei az energiaszerkezet módosítására.
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08 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.
A faladatok megfogalmazása, végrehajtása időt igényel, és sok pénzt. A világ energiahordozó igényének jövője sok tennivalót jelent, ebben minden
lakosnak, így a mérnököknek is aktívan részt kell venni.
Az energiahordozók jövőjét tekintve egy sor technikai újdonság is segíti az energiahordozó szerkezet váltást. A hidrogén is elkezdte karrierjét, az
energia iparban, a közlekedésben és még egy sor felhasználási területen. A hidrogén például a közvetlen villamos áram termelésben kaphat jelentős
szerepet, a hidrogén-cella  elterjesztésével.
Az energiával foglalkozó mérnökök számára a képzés több újdonságot tár fel, és segítséget ad az energiahordozóval kapcsolatos döntésekhez.

1. Az energiahordozók fajtái, fizikai, kémiai, tüzeléstechnikai jellemzői.
2. A világ és Magyarország energiahordozó felhasználásának adatai.
3. Az energiahordozók használatának környezetvédelmi vonzatai. A megújuló  energiahordozók és a légkör védelme.
4. A klímavédelmi 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

új

6
09-GOT
05-ENT
06-EGT

Dr. Szilágyi Zsombor

drszilagyizsombor@freemail.hu +36 30 3366 539Dr. Szilágyi ZsomborElérhetőségek:
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1 A 7/2020.(06.10) MvM. rendelet módosításáról és Az ölezőtől az
adatbázisokig

(analóg múlttól a digitális jelenig) Két előadás az ingatlan-nyilvántartás
szemszögéből

A 7/2020.(VI.10.) MvM rendelet több a földügyi szakigazgatást szabályozó rendeletet módosítottegyszerre, mind az ingatlan-
nyilvántartás, mind a szakmai jogosultságok szempontjából. „Az ölezőtől az adatbázisokig” az ingatlan-nyilvántartás múltját jelenét
tekinti át a méter-rendszermagyarországi   bevezetésétől   napjainkig.   Áttekintve   a   korabeli   kataszteri   és
telekkönyvimunkarészeket,   majd   az   ingatlan-nyilvántartás   egységbe   szerkesztését,   majd   a   nyilvántartásidigitális
átalakítását, külön kiemelve az átalakítások tipikus hibaforrásait, hibáit, s azok javítását (ateljesség   lehetősége   és   igénye   nélkül).
[Megjegyzés:   Bár   az   előadás   budapesti   munkarészekfelhasználásával készült, de az 1950-ben becsatolt községek különböző
nyilvántartási munkarészeiretekintettel,   úgy   vélem   a   bemutatott   anyagok   megfelelő   áttekintést   adnak   a   korabeli
analógnyilvántartásokról]

új

4
10 GGT

Sándor József

sjb60sjb@gmail.com 30-553-7798Sándor JózsefElérhetőségek:
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2 UAV esettanulmányok, tippek és trükkök

A  nagy   tömegű   automatizált   terepi   adatgyűjtés   jelenleg   egyik   legelterjedtebb   eszközei   a   pilótanélküli légi járművek. Erre
a viszonylag alacsony költségük és könnyen elsajátítható kezelésükadhat   magyarázatot.   Ezen   eszközök   hódítanak   a
földmérés   területén   is,   lassan   mindennapihasználati eszközzé válnak. Az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadását
célozza meg ez atovábbképzési téma. A tananyagban bemutatásra kerülnek a technológiai alapok, a 2021. január 1-től hatályos új
jogszabályi kötelezettségek, a létrehozható téradatok típusai, felvételezési technikái,a   mérési   adatok   feldolgozásának   és
kiértékelésének   lehetőségei.   Konkrét   esettanulmányokonkeresztül   kerül   bemutatásra   a   pontfelhő,   ortofotó   és   egyéb
levezetett   termékek   előállítása,   amunkavégzés során felmerülő nehézségek megoldásai, bemutatásra kerül milyen feltételek
mellett,milyen megbízhatósági adatok érhetők el ezzel a technológiával

új

3
10 GGT

Lehoczky Máté

lehomate@gmail.com 30-367-2162Lehoczky MátéElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

UAV esettanulmányok, tippek és trükkök
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Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Tagozat - 41 -



T-Sz - Tervező/szakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 20213-

Geodéziai és Geoinformatikai

2021GGT3Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

3 Földalatti vezetékek térképezése, talajradar

A technológia fejlődése az utóbbi mintegy 10 évben már mindenki számára elérhetővé tette akorábban csak drágán, és nehezen
használható modern kutatási eszközt, a mikrohullámú talajradart(Angol rövidítéssel GPR=Ground Penetrating Radar, magyarul
röviden csak „talajradar”). Aközműkutatás korábbi megoldásai aktív, vagy passzív módon ugyan, de szinte mindenképpen
azindukciós elven működő eszközökre alapultak (bár kivételként említhetjük akár a vízcsobogástkereső talajmikrofonos hallgatódzást
is). Az indukciós elvű kutatás több megoldása is létezik: előretelepített passzív rezgőkört (marker) gerjesztünk a kutatóeszközzel,
vagy fémes anyagú vezetéket,csövet, fémszálat tartalmazó kutatószalagot gerjesztünk (lakatfogó, gerjesztő keret-antenna,
fémescsatlakozás), esetleg a vezetékben folyó áram által gerjesztett elektromágneses mezőt keressük.Nem fémes vezetékek,
csövek esetén jeladó hiányában nehézkes, vagy lehetetlen volt kutatóároknélkül a közműkutatás. Ezen segít a mikrohullámú
talajradar, melynek képességeit és korlátait szemelőtt tartva már lehetőségünk van nemfémes közművezetékek detektálására is. Az
elérhető eszközökképességei és korlátai széles spektrumban szórnak, de a legtöbb esetben mégiscsak kutathatóváteszik a korábban
szinte reménytelen PVC, azbesztcement, beton csöveket felderítését is. Atananyagban a hagyományos eszközök és módszerek
áttekintésén túl a legnagyobb hangsúly atalajradaros vezetékkutatás eszközeinek, módszereinek, képességeinek és korlátainak

új

3
10 GGT

Csörgits Péter főmérnök

csorgits.peter@geodezia.hu 20-973-8586Csörgits PéterElérhetőségek:
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főmérnök

Földalatti vezetékek térképezése, talajradar
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4 Újdonságok a GNSS technológia területén

A legújabb fejlesztések és a közeljövő trendjei

A Galileo, BeiDou és további műholdrendszerek, az olcsóbb többfrekvenciás vevők megjelenéseújabb távlatokat nyitott a GNSS
felhasználásban. A geodéziában az újabb frekvenciák és kódokrobusztusabbá teszik a helymeghatározást. Az önvezető autókban és
az élet számos más területénmegtalálható alkalmazásokra is kitér az előadás.

új

3
10 GGT

Horváth Tamás
Tuchband Tamás Adjunktus

horvath@alberding.eu
Tamas.tuchban@epito.bme.hu

70-274-5685
30-677-5510

Horváth Tamás
Tuchband Tamás

Elérhetőségek:
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Adjunktus

Újdonságok a GNSS technológia területén

on-line előkészíthető:
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5 Domborzatmodellek készítése és alkalmazása

A gyakorló földmérő mérnökök a társ tervezők (építész illetve építőmérnök) részére gyakrankészítenek   domborzatot   is   tartalmazó
tervezési   alaptérképet.   Ezeken   a   domborzatábrázoláshagyományosan   szintvonalakkal   történik,   de   a   további   digitális
tervezés   folyamatába   egydomborzatmodell (TIN/GRID) jobb megoldás. A továbbképzés során gyakorlati tippeket éstrükköket
adunk a földmérőmérnököknek a domborzat- illetve felszímodellek létrehozására ésfelhasználására különböző szoftverekben.

új

3
10 GGT

Takács Bence
Siki Zoltán

Egyetemi docens
Adjunktus

takacs.bence@epito.bme.hu
Siki.zoltan@epito.bme.hu

30-257-8981
70-319-9092

Takács Bence
Siki Zoltán

Elérhetőségek:
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Egyetemi docens
Adjunktus

Domborzatmodellek készítése és alkalmazása

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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6 Nyílt forráskódú térinformatikai szoftver alkalmazása a földmérőmérnöki
gyakorlatban

A földmérő mérnökök is egyre gyakrabban használnak illetve a megrendelőik számára előállítanakolyan   térképeket,   melyek   a
geometriai   adatok   mellett   további   leíró   adatokat,   attribútumokattartalmaznak, például az e-közmű adatszolgáltatás kapcsán
vagy a várostervezőknek készítettttérképeknél. Ezen feladatokhoz a geometriai és a leíró adatok együttes kezelését megvalósító
GISszoftverek használata célszerű. A képzés során a nyílt forráskódú QGIS szoftver térkép szerkesztésifunkcióival és az
attribútumok feltöltésével és módosításával ismerkednek meg a résztvevők.

új

3
10 GGT

Siki Zoltán
Takács Bence

Adjunktus
Egyetemi docens

Siki.zoltan@epito.bme.hu
takacs.bence@epito.bme.hu

70-319-9092
30-257-8981

Siki Zoltán
Takács Bence
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Egyetemi docens

Nyílt forráskódú térinformatikai szoftver alkalmazása a földmérőmérnöki
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IIR:
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7 A Lechner Tudásközpont szolgáltatásai

2/3 óra

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)

áthozott

2
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Kozári Ágnes
Cebeli Márk Dániel

Kozári Ágnes
Cebeli Márk Dániel
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8 Geoinformatikában alkalmazott adatformátumok és azok közötti átalakítási
lehetőségek

2, vagy 3 óra

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

áthozott

2
10 GGT

dr. Siki Zoltán
Takács Bence

dr. Siki Zoltán
Takács Bence
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9 Méréseink során, eszközeink használata során betartandó jogi kötöttségek
és keretek

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?

áthozott

3
10 GGT

Kiss Albert

Kiss AlbertElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Tagozat - 48 -



2020 áthozottSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 202110-

Geodéziai és Geoinformatikai

2021GGT10Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 Cég illetve projekt/munka menedzselés a földmérő vállalkozásokban

2, vagy 3 óra

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.

áthozott

3
10 GGT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020 áthozottSzakmai Tagozat anyag jellege:

10-GGT / 202111-

Geodéziai és Geoinformatikai

2021GGT11Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 Tippek és trükkök műszaki dokumentációk készítéséhez

2, vagy 3 óra

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

áthozott

3
10 GGT

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T-Sz -
Tervező/szakértő2020Szakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202101-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT01Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Korszerű WIFI , SZIP alkalmazáshoz is

• 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

átdolgozott, frissített

4
13-HIT

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:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202102-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT02Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 A távközlő hálózatok erősáramú kérdései

Válaszok erősárammal kapcsolatos kérdésre, Hálózatvédelem

Áramütés elleni védelem, földelés és

egyenpotenciálra hozás.

Erősáramú befolyásolás elleni védelem

Villámvédelem

Megközelítés és keresztezés

2
13-HIT

Janklovics Zoltán|+36 30 4119712|z.
janklovics@gmail.com|

z.janklovics@gmail.com +36 30 4119712Janklovics Zoltán|+36 30
4119712|z.janklovics@gmail.com|

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202103-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT03Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Infokommunikációs rendszertechnika

Az infokommunikáció várható fejlődési irányai és ezek következményei

Átfogó képet kell adni, hogy mely területeken milyen változások várhatók, magyarán „hová tart a világ?”. Az elkövetkező években
várhatóan ismét intenzív hálózatfejlesztési hullám fog megindulni, amire a szakmagyakorlókat fel kell készíteni. A projektek
mennyisége ugrásszerűen megnövekszik, emellett új hálózati technológiák megjelenése várható, amelyek az ismeretek megújítását
teszi szükségessé.

A konkrét infokommunikációs hálózatfejlesztési projektek során a fejlesztési célkitűzések, stratégiák az üzemeltető/szolgáltató
hatáskörében kerülnek kidolgozásra. A tervezési jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóknak (tervezőknek) az egész projektre
(műszaki hálózatfejlesztési koncepcióra) nincs rálátásuk, mivel a hálózat üzemeltetője (szolgáltató) ezt üzleti titokként kezeli, a
hálózattervezők tevékenysége a fizikai infrastruktúra területére van korlátozva, ennélfogva a projektekben többnyire csak
közreműködők, tevékenységük sokszor ügyintézői szintre korlátozódik.

átdolgozott, frissített

4
13-HIT

dr. Kovács Oszkár szakértő

okovacs@upcmail.hu 36209822258dr. Kovács OszkárElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

szakértő

Infokommunikációs rendszertechnika

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202104-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT04Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Frekvencia gazdálkodásról vezetékes és vezetéknélküli szakemberek
részére

Amit a frekvenciáról, frekvenciagazdálkodásról tudni kell.

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

áthozott/frissített

3
13-HIT

Dr Pados László
Kapcsolat, Slyuch András

NMHH szakértő

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 szakemberek részére

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202105-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT05Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

05 Ismeretek az 5G-ről. 5G rendszerek kiépítéséhez szükséges
infrastruktúra és az eu. által ajánlott szabályozás ismertetése

Amit az 5G-ről tudni kell

Az 5. Generációs mobiltechnológia gyökeres változásai a szolgáltatásban.
5G rendszerek kiépítéséhez szükséges infrastruktúra és az Eu. által ajánlott szabályozás ismertetése
Az FTTH és az 5G konvergenciája

Elözmények, jelenlegi helyzet.
Az 5G.hálózat kiépítése, a jelenlegi hálózatok sorsa. FTTH és 5G a gerinchálózat összefüggései. 5G biztonsági kérdések.
Mikrocellák-SAWAP- telepítése, OpenRAN. 5G optikai alaphálózat. EU 5G  köéltségcsökkentési elkápzelései. SIP egyablakos
információs pont.

átdolgozott, frissített

3
13-HIT

Slyuch András
Kapcsolat,Slyuch András

NMHH szakértő

slyuch@nmhh.hu 36309405039Slyuch András
Kapcsolat,Slyuch András

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT van - PPT

IIR felületen elérhető:

NMHH szakértő

Ismeretek az 5G-ről

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202106-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT06Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 Digitális jóléti program  (DJP)

Digitális magyarországi  stratégia

Digitális magyrországi  stratégia  intézkedései

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

áthozott/frissített

2
13-HIT

dr. Kolláth Gábor
Kapcsolat, Szomitel, Jobbágy László

Igazgató NISZ

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

36302513370dr. Kolláth Gábor
Kapcsolat, Szomitel, Jobbágy
László

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

Igazgató NISZ

Digitális jóléti program  (DJP)

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202107-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT07Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 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

áthozott/frissített

3
13-HIT

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 van

IIR felületen elérhető:

műszaki igazgató, SCI-
Hálózat ZRt.

Kamerarendszerek tervezése

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202108-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT08Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 Hírközmű és az e-terv előkészítésének ismertetése

Felkészülés a Hírközmű rendszer alkalmazására . 1. A Hír-Közmű első
fázisának bevezetése. A tervdokumentációk formai és tartalmi

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,

áthozott/frissített

4
13-HIT

Témafelelős,Buzás Zoltán
Cservenák Róbert (Szomitel)

szakértő

buzas@hirnet.huTémafelelős,Buzás Zoltán
Cservenák Róbert (Szomitel)

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF

IIR felületen elérhető:

szakértő

Hírközmű felkészülés. ESZTER elektronikus tervezés

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat - 58 -



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

13-HiT / 202109-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT09Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 Tervezési és kivitelezési hibák, hiányosságok az ellenőrzések
eredmnényei alapján

tapasztalatok, megoldások

A tervek és az építésfelügyelet  ellenörzései során szerzett tapasztalatok összegzése. A tervellenőrzás föbb tanulságai. A kivitelezők
véleménye a tervekről. A hírközlő hálózatok építésekor alkalmazandó szabványok ismertetése. (léges, közös oszlopsoros,
földkábeles rendszereknél

1./ Építési engedélyre benyújtott tervek esetén,                                              Bejelentéses tervek esetén,
Megvalósulási dokumentációknál                                                                                                                        hiányosságok, hibák
a helyes megoldás                                                                                                              2./ A kivitelezés hibái, (építés technológiai,
védelmi, szervezési és  adminisztrácios)

átdolgozott, frissített

4
13-HIT

Szomolányi Tiborné
Molnár Béla
Bölsei Tamás,

szakértők, FMV

szomitel@t-online.hu
info@foldporgeto.hu               bolsei.
tamas@nmhh.hu

36302513370Szomolányi Tiborné
Molnár Béla
Bölsei Tamás,

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF             PPT/PDF

IIR felületen elérhető:

szakértők, FMV

Tervezési hibák, hiányosságok az ellenőrzések eredmnényei alapján és a

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202110-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT10Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 Infokommunikációs rendszerek és hálózatok
megvalósításának ismertetése a munkaterület
átadásától a használatbavételi engedélyig.

Szakszerű kivitelezés feltételeinek ismertetése.

Az infokommunikációs rendszerek és hálózatok kivitelezéséhez tartozó legfontosabb jogszabályok és a munkaterület átadás
feltételeinek ismertetése. Az E-napló ról

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.

áthozott/frissített

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 ismertetése

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202111-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT11Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

11 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

áthozott/frissített

2
13-HIT

Szálkai József
Gyimesi Gábor
Märcz László
Fodor Zsolt

E.ON
ELMŰ-ÉMÁSZ

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
Gyimesi Gábor
Märcz László
Fodor Zsolt

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

E.ON
ELMŰ-ÉMÁSZ

NKM

Elektromos szolgáltatók egységes megoldásairól

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202112-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT12Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

12 A távközlő hálózatok erősáramú kérdései

Válaszok erősárammal kapcsolatos kérdésre

ÚJ

2
13-HIT

Janklovics Zoltán  Témafelelős:
Szomolányi Tiborné

szakértő

janklovics@t-online.huJanklovics Zoltán  Témafelelős:
Szomolányi Tiborné

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT: PPT/PDF van

IIR felületen elérhető:

szakértő

A távközlő hálózatok erősáramú kérdései

on-line előkészíthető:

alcím:

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

13-HiT / 202113-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT13Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 A kivitelezés felelőssége

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

gabor.eniko@nmhh.hu 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:

IIR:
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FMV, ME, SzakértőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202114-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT14Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 A kivitelezés felelőssége II.

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:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202115-

Hírközlési és Informatikai

2021HIT15Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 Amit az 5G-ről jelenleg tudni kell

Ismeretek az 5G-ről
Az 5G rendszerek kiépítéséhez szükséges infrastruktúra és az EU. által

Az 5. Generációs mobiltechnológia gyökeres változásai a szolgáltatásban
5G rendszerek kiépítéséhez szükséges infrastruktúra és az Eu. által ajánlott szabályozás ismertetése .
Az FTTH és az 5G konvergenciája.

Előzmények, jelenlegi helyzet.
Az 5G.hálózat kiépítése, a jelenlegi hálózatok sorsa.
FTTH és 5G a gerinchálózat összefüggései.
5G biztonsági kérdések. Mikrocellák-SAWAP- telepítése,
OpenRAN. 5G optikai alaphálózat.
EU 5G  költségcsökkentési elképzelései.
SIP egyablakos információs pont.

Az 5. Generációs mobiltechnológia gyökeres változásai a szolgáltatásban. 5G rendszerek kiépítéséhez szükséges
infrastruktúra és az Eu. által ajánlott szabályozás ismertetése .  Az FTTH és az 5G konvergenciája.

Előzmények, jelenlegi helyzet.    Az 5G.hálózat kiépítése, a jelenlegi hálózatok sorsa. FTTH és 5G a gerinchálózat összefüggései. 5G
biztonsági kérdések. Mikrocellák-SAWAP- telepítése, OpenRAN. 5G optikai alaphálózat. EU 5G  költségcsökkentési elképzelései.
SIP egyablakos információs pont.

3

Slyuch András

slyuch.andras@gmail.com 30-9405039Slyuch AndrásElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HiT / 202116-

Hírközlési és Informatikai

2021HiT16Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 EU Elektronikus Hirközlési KÓDEX-ről és a 14/2013 NMHH rendeletről

EU Kódex  Mo.-bevezetés 14-es rendelet változásai

A hírközlés szabályozásának ujragondolása

Előzmények, indokok, változások. Piaci helyzet , jelenlegi elképzelések. Szabályozás, ujraszabályozás helyzete.

átdolgozott, frissített

2
13-HIT

dr.Rajnai Judit
Kapcsolat, Szomolányiné

NMHH osztályvezető

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

EU EH Kódex  és  14-es rendelet változásai

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Általános
Minden érdeklődőSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202117-

Hírközlési és Informatikai

2021HIT17Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 EU Elekrtonikus Hirközlési KÓDEX-ről és a 14/2013 NMHH rendelet
módosításáról

Előzmények, indokok, változások. Piaci helyzet , jelenlegi elképzelések. Szabályozás, újraszabályozás helyzete, a megjelent
20/2020-as NMHH rendelet részletei.

Előzmények, indokok, változások. Piaci helyzet , jelenlegi elképzelések. Szabályozás, újraszabályozás helyzete, a megjelent
20/2020-as NMHH rendelet részletei.

2
13-HIT

dr. Rajnai Judi - osztályvezető

szomitel@t-online.hu -dr. Rajnai Judi - osztályvezetőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202118-

Hírközlési és Informatikai

2021HIT18Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 Digitális jóléti program  (DJP)

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

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

2
13-HIT

dr. Jobbágy László - ügyvezető

szomitel@t-online.hu -dr. Jobbágy László - ügyvezetőElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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újSzakmai Tagozat anyag jellege:

13-HIT / 202119-

Hírközlési és Informatikai

2021HIT19Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

19 Hírközmű és az e-terv előkészítésének ismertetése

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

1,A Hírközmű rendszer tartalma, célja.

2, Technikai feltételek,

3. EszTeR,

4, A rendszer tulajdonságai,

5, Mintatervek tapasztalatai,

4
13-HIT

Buzás Zoltán

buzás@hirnet.hu -Buzás ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202101-

Közlekedési

2021KOT01Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 A komplex közlekedéstervezői szemlélet elvárásai, lehetőségei és
módszerei urbánus környezetben. Elmélet, gyakorlat, megközelítések, jó
külföldi gyakorlatokkal és néhány hazai példával.

Tervezés komplexitása

Mobilitás és életforma - Mobilitás és urbanizáció - Közlekedés ágazati és ágazaton kívüli célja, jelentősége - Közlekedés, mint
települést, várost formáló erő - Közlekedés és életminőség - Közlekedés és közterületi minőség - Áramlási terek, városi helyek
szimbiózisa - Összközlekedési elvárások, módszerek - Jó külföldi gyakorlatok - hazai realitások és példák.

Az előadás szándéka, hogy rámutasson az alágazati- és projektszemléletet meghaladó, integrált tervezői megközelítések
fontosságára, tervezési struktúrába illesztésére,valamint a közlekedés súlyára a városszerkezet és a városi életminőség
alakításában, illetve az e súlyhoz mért tervezés módszereire.

1
15-KOT

Molnár László Árpád

molaszloarpad@gmail.com +36 30 397 7397Molnár László ÁrpádElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202103-

Közlekedési

2021KOT03Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Nagyvasúti és városi vasúti ESZSVÁR típusú előregyártott szintetikus
szálerősített pályalemezek, üzemanyag lefejtő tálcák és monolit
pályalemezek. Többfunkciós vágányburkolatok.

Síncsatornás többfunkciós vágányburkoló elemek

1./ Pályalemez szerkezetek geometriai és szerkezeti kialakítása, előzmények.
2./ Méretezése.
3./ Elemválaszték.
4./ Tervezési bemutatása.
5./ Tervezési példák.
6./ Beépült szerkezetek bemutatása.

2010 évben került Magyarországon elsőként kiépítésre szintetikus szálerősített városi villamos. pálya monolitikus kialakítással. Majd
2015 évben került kifejlesztésre az előre gyártott szintetkus pálya monolitikus kialakítással. Majd 2015 évben került kifejlesztésre az
előre gyártott szintetkus szálerősített síncsatornás nagyvasúti és városi vasúti ESZSVÁR típusú útátjáró és vágányburkoló
elemcsalád. Az előadás során bemutatásra kerül szintetikus szálerősítés lényege, előnyei hátrányai, előzetes vizsgálatok a szál
kiválasztásához. A monolit beton minőségének megválasztása, bedolgozása, a szálak adagolása. Továbbá az előre gyártott
elemválaszték és azok szerkezeti kialakítása, beépítési lehetőségei. Beton pályalemezek hibáinak javítási módszere. Beépítési
példák bemutatása, tervek, fényképe

2
15-KOT

Nagy József

nagyestarsaibt@nagyestarsaibt.hu +36 30 239 5874Nagy JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:
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Időtartam:
elfogadó tagozatok:

04 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei Útügyi Műszaki
Előírás

geodéziai ÚME

A geodéziai ÚME előzményei, bevezetésének indokai. A tervezéshez végzett korszerű geodéziai felmérési módszerek, a velük
szemben támasztott követelmények. A tervezők számára átadott dokumentáció tartalma. A tervdokmentációk geodéziai munkarészei.
A kivitelezést előkészítő egyes geodéziai munkák (pl.  építési alapponthálózat kialakítáánaka) ismertetése. Kitűzési munkák végzése,
dokumentálása. Geodéziai ellenőrző mérések végrehajtása, az eredmények dokumentálása.

Az előadás bemutatja a Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei című Útügyi Műszaki Előírást (ÚME). A
továbbképzés nem geodéták, hanem a geodéziai munkák eredményeit felhasználó tervező, kivi-telező, műszaki ellenőrzést végző
mérnökök számára ismerteti a korszerű geodéziai módszereket és ezek alkalmazási lehetőségeit. A továbbképzés számos példán
keresztül ismerteti továbbá a geodéziai munkák helyes gyakorlatát.

3
15-KOT

Dr. Takács Bence

takacs.bence@epito.bme.hu +36302578981Dr. Takács BenceElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:
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Törzsanyag röviden:
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elfogadó tagozatok:

05 A közlekedési létesítmények települési arculatra gyakorolt hatása. Ne csak
funkcionáló, szép is legyen!

közlekedési létesítmények - települési arculat

Példák a közlekedési létesítmények települési arculatra gyakorolt hatásáról; Közlekedési Arculati Kéziköny iránymutatásai (gyakorlati
példákkal); Konkrét települési arulati kézikönyvek példái; Kapcsolódó szabályozási környezet; Tervezési lehetőségek (példák);
Karbantartási lehetőségek (példák); Üzemeltetési, vállalati, önkormányzati szabályozási lehetőségek (példák);

Az előadás a közlekedési létesítmények települési arculatra gyakorolt hatásáról, az esztétikus, rendezett tervezésű/kivitelezésű
közlekedési funkciók fontosságáról, lehetőségeiről szól, ennek keretében taglalja a kiadott Közlekedési Arculati Kéziköny
iránymutatásait, példáit, a települési arculati kézikönyvek példáit és a kapcsolódó szabályozási környezetet.

1
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Ajtay Szilárd

ajtay@bonumvia.hu +36 70 7788 265Ajtay SzilárdElérhetőségek:
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státusz:
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Törzsanyag címe:
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Időtartam:
elfogadó tagozatok:

06 Nagyvasúti útátjárók tervezése. Nagyvasúti   ESZSVÁR típusú
előregyártott szintetikus szálerősített útátájárórendszer.

Nagyvasúti, nagyelemes útátájáró rendszer

1./ Útátájáró panelek szerkezeti,  geometriai  kialakítása, előzmények.  2./ Méretezése.  3./ Elemválaszték. 4./ Tervezés bemutatása.
5./ Tervezési példák részletes ismertetése. 6./ Beépült szerkezetek bemutatása.

2015 évben került Magyarországon elsőként kiépítésre szintetikus szálerősített nagyvasúti síncsatornás útátájáró.  Az előadás során
bemutatásra kerül szintetikus szálerősítés lényege, előnyei hátrányai, előzetes vizsgálatok a szál kiválasztásához. A monolit beton
minőségének megválasztása, bedolgozása, a szálak adagolása. A  Továbbá az előre gyártott elemválaszték és azok szerkezeti
kialakítása, beépítési lehetőségei. A hosszú élettartamú burkolat csatlakozások, csapadékvíz elvezetés, átmeneti mezők kialakítása
és típusai. A beépített átjárókról tapasztalatok.  A fejlesztés további lehetőségei.

2
15-KOT

Nagy József

nagyestarsaibt@nagyestarsaibt.hu + 36 30 239 5874Nagy JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:
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Törzsanyag címe:
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Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 Tanúsítás a vasút tertvezésben és a vasútépítésben. Gyakorlati
tapasztalatok az interoperabilités megteremtése érdekében, a NOBÓ és
DEBÓ tanúsításról.

Vasúti tanúsítás az európai interoperabilitás megteremtése

A 2008/57/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyek hozzájárulnak a vasúti rendszer közösségen
belüli kölcsönös átjárhatóságához:

1./ biztonság

2./ megbízhatóság és rendelkezésre állás

3./ egészség

4./ környezetvédelem

5./ műszaki összeegyeztethetőség
A műszaki harmonizáció megvalósítása elősegíti az egyes tagországok vasúti piacának megnyitását a nemzetközi forgalom számára,
a kialakított infrastruktúrát az egyes tagországi vasúttársaságok járművei számára egyformán és egyforma biztonság mellett teszi
járhatóvá. Az EU az átjárhatósági követelmények rendszerét egységes európai szabályozással teremtette meg, melynek alapja a
vasúti rendszer közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv.  Az irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy tegyenek meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy a vasúti rendszert
alkotó strukturális alrendszerek biztosítsák az alapvető követelményeknek való megfelelést a vasúti rendszerbe való integrálás során.

2
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Nagy József

nagyestarsaibt@nagyestarsaibt.hu + 36 30 239 5875Nagy JózsefElérhetőségek:
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Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:
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Időtartam:
elfogadó tagozatok:

08 A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) előírásai

A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) előírásai

1. Bevezetés (elvi alapok, a bevezetés szükségessége, stb.)
2. A közúti visszatartó rendszerek: típusok, alkalmazás, kiválasztás
3. Biztonsági korlátok-  alkalmazásuk, - teljesítményszintek
- szabadon tartandó tér
- akadályok környezete
- elhelyezési követelmények
- kiegészítő elemek (kapcsolatok, átmenetek), -  ideiglenes állapotok
- közúti visszatartó rendszerek műtárgyakon
- közúti alagutak környezete
- gyalogos- és kerékpáros korlátok

1. Bevezetés

2. A közúti visszatartó rendszerek

3. Biztonsági korlátok előírásainak változásai

1
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Nádasdy Tamás

nadasdy@tuliplan.hu +36 30/218-3279Nádasdy TamásElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:
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Törzsanyag címe:
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Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

09 BIM munkafolyamatok a közlekedésépítésben a tervezéstől a kivitelezésen
át az üzemeltetésig. Tervezési folyamatok a helyszíntől a kivitelezésig

Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC collection) csomag része a ReCAP az InfraWorks szoftverek,
melyek segítségével lézerszkennelt és drónok segítségével készült felmérésket lehet feldolgozni és ezek alapján az InfraWorks-ben
térbeli modellt előállítani.

Miért is jó az Infraworks, hogyan kapcsolódik a BIM munkafolyamatba?

- Koncepcionális terveket lehet készíteni

- Civil 3D-be integrálható a készített modell

Nyomvonal terv készítése az InfraWorks-ből származó modell használatával a Civil 3D-ben, mintakeresztszelvény és nyomterv
létrehozásával.
Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC collection) csomag része a ReCAP az InfraWorks szoftverek,
melyek segítségével lézerszkennelt és drónok segítségével készült felmérésket lehet feldolgozni és ezek alapján az InfraWorks-ben
térbeli modellt előállítani.

Miért is jó az Infraworks, hogyan kapcsolódik a BIM munkafolyamatba?

- Koncepcionális terveket lehet készíteni

- Civil 3D-be integrálható a készített modell

Nyomvonal terv készítése az InfraWorks-ből származó modell használatával a Civil 3D-ben, mintakeresztszelvény és nyomterv
létrehozásával.

2
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Sebők Róbert

robert.sebok@cads.hu +36-30-977-1824Sebők RóbertElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:
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Törzsanyag címe:
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Időtartam:
elfogadó tagozatok:

10 BIM munkafolyamatok a közlekedésépítésben a tervezéstől a kivitelezésen
át az üzemeltetésig. Tervezési folyamatok a helyszíntől a kivitelezésig

Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC collection) csomag része a ReCAP az InfraWorks szoftverek,
melyek segítségével lézerszkennelt és drónok segítségével készült felmérésket lehet feldolgozni és ezek alapján az InfraWorks-ben
térbeli modellt előállítani.

Miért is jó az Infraworks, hogyan kapcsolódik a BIM munkafolyamatba?

- Koncepcionális terveket lehet készíteni

- Civil 3D-be integrálható a készített modell

Nyomvonal terv készítése az InfraWorks-ből származó modell használatával a Civil 3D-ben, mintakeresztszelvény és nyomterv
létrehozásával.
Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC collection) csomag része a ReCAP az InfraWorks szoftverek,
melyek segítségével lézerszkennelt és drónok segítségével készült felmérésket lehet feldolgozni és ezek alapján az InfraWorks-ben
térbeli modellt előállítani.

Miért is jó az Infraworks, hogyan kapcsolódik a BIM munkafolyamatba?

- Koncepcionális terveket lehet készíteni

- Civil 3D-be integrálható a készített modell

Nyomvonal terv készítése az InfraWorks-ből származó modell használatával a Civil 3D-ben, mintakeresztszelvény és nyomterv
létrehozásával.

2
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Baji-Gál Ferenc

ferenc.baji-gal@cads.hu +36-30-585-7045Baji-Gál FerencElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:
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11 BIM munkafolyamatok a közlekedésépítésben a tervezéstől a kivitelezésen
át az üzemeltetésig

Burkolat megerősítések tervezése, a Magyar Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő mintakeresztszelvény kialakítással, marással és
kiegyenlítéssel, visszabontással és szélesítéssel, keresztszelvényenként beállítható oldalesésekkel, pályamagasságokkal. Tervezés
szelvényenként, oldalesések beállítása, magassági adatok módosítása. Torzított keresztszelvénynézetek létrehozása
Mennyiségszámítási kritériumok használata. Marás kiegyenlítés térfogatának számítása teljes térfogatként. Anyag térfogatok
számítása: Kopóréteg, Kötőréteg, Alap, CKT.

Ez megoldható Civil 3D-s objektumokkal, de egyszerűbben, gyorsabban elkészíthető saját fejlesztésű mintakeresztszelvény
alkotóelemekkel.

Burkolat megerősítések tervezése, a Magyar Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő mintakeresztszelvény kialakítással, marással és
kiegyenlítéssel, visszabontással és szélesítéssel, keresztszelvényenként beállítható oldalesésekkel, pályamagasságokkal. Tervezés
szelvényenként, oldalesések beállítása, magassági adatok módosítása. Torzított keresztszelvénynézetek létrehozása
Mennyiségszámítási kritériumok használata. Marás kiegyenlítés térfogatának számítása teljes térfogatként. Anyag térfogatok
számítása: Kopóréteg, Kötőréteg, Alap, CKT.

Ez megoldható Civil 3D-s objektumokkal, de egyszerűbben, gyorsabban elkészíthető saját fejlesztésű mintakeresztszelvény
alkotóelemekkel.

2
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Sebők Róbert

robert.sebok@cads.hu +36-30-977-1824Sebők RóbertElérhetőségek:
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12 BIM munkafolyamatok a közlekedésépítésben a tervezéstől a kivitelezésen
át az üzemeltetésig.

Építőipari nagyprojektek BIM szemléletű kezelése – Autodek Civil 3D
Project Explorer alkalmazása.

Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection ( röviden AEC Collection ) csomagban elérhető Civil 3D szoftver
meghatározó az út, vasút, a földmunka és közműtervezésben. A Civil 3D szoftver egyik új fejlesztése a BIM megközelítés jegyében, a
nagy építőipari projektek kezeléséhez készült modul, amely segítségével új módokon lehet kezelni a Civiles objektumokat, valamint a
szükséges adatok kinyeréséhez és a jelentések készítéséhez is további lehetőségeket biztosít. Alkalmazásának előnyei: - Egy helyen
elérhető a Civil 3D összes tervadata, - Egyszerűsíti az objektumok közötti navigálást, - Szerkesztési eljárások, gyorsabban,
egyszerűbben elvégezhetők, - Hatékonyabb jelentés és táblázat készítés

Az Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection ( röviden AEC Collection ) csomagban elérhető Civil 3D szoftver
meghatározó az út, vasút, a földmunka és közműtervezésben. A Civil 3D szoftver egyik új fejlesztése a BIM megközelítés jegyében, a
nagy építőipari projektek kezeléséhez készült modul, amely segítségével új módokon lehet kezelni a Civiles objektumokat, valamint a
szükséges adatok kinyeréséhez és a jelentések készítéséhez is további lehetőségeket biztosít. Alkalmazásának előnyei: - Egy helyen
elérhető a Civil 3D összes tervadata, - Egyszerűsíti az objektumok közötti navigálást, - Szerkesztési eljárások, gyorsabban,
egyszerűbben elvégezhetők, - Hatékonyabb jelentés és táblázat készítés
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Sebők Róbert

robert.sebok@cads.hu +36-30-977-1824Sebők RóbertElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 80 -



2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202113-

Közlekedési

2021KOT13Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

13 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Közúti hidak
nyilvántartása, rutin ellenőrzései, vizsgálatai, fő- és célvizsgálat,
próbaterhelés.

hídnyilvántartás, hídfelügyelet

híd átadás-átvétel dokumentumai, hídfelügyelet dokumentumai

hídfelügyelet rendje

hídfelügyeleti szintek szabályai

egyedi esetek szabályai

fővizsgálat

célvizsgálat

Az előadás bemutatja a közúti hidak nyilvántartására, terv- és irattározására vonatkozó előírásokat, a hídfelügyelet rendjét, általános
és különös szabályait, a szakértői vizsgálatok, próbaterhelések előírásait

1
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Csikós Csaba István

csikos.csaba@kozut.hu +36 30 645 2480Csikós Csaba IstvánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202114-

Közlekedési

2021KOT14Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

14 A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) előírás alkalmazási tapasztalatai

A Közúti visszatartó rendszerek (KVR) előírás alkalmazási tapasztalatai

1. Bevezetés

2. Az új előírás eddigi alkalmazása során felmerült műszaki és nem műszaki kérdések és válaszok, egyéb tapasztalatok

3.Tanulságos esetek futó projektekből - kerékpárúttól-autópályáig

1. Bevezetés

2. Az új előírás eddigi alkalmazása során felmerült műszaki és nem műszaki kérdések és válaszok, egyéb tapasztalatok

3.Tanulságos esetek futó projektekből - kerékpárúttól-autópályáig

1
15-KOT

Kovács Ákos Sándor

kovacs.akos@szalamandra.hu +36 30 400 8470Kovács Ákos SándorElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202115-

Közlekedési

2021KOT15Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

15 A közlekedésfejlesztés szakmai, igazgatási, kommunikációs és politikai
szövete. Közjót szolgáló tudások együttműködési lehetőségei, korlátai,
kockázatai és kultúrája a közlekedésfejlesztésben.

A közlekedésfejlesztés társadalmi környezete

A közlekedési infrastruktúra közhasznúsága. Parciális igények, parciális tehervállalás. Tudásfajták szerepe az érdekérvényesítésben.
Játszmaképződési késztetések, metajátszma-típusok. Esettanulmányok az infrastruktúra fejlesztése és a használat szabályozása
köréből. A szakértelem szerepe és érvényesítésének esélyei összefonódó metajátszmákban. Etikai megpróbáltatások és kamarai
intézményesség.

A közlekedési infrastruktúrával összefüggő társadalmi igények rövid áttekintését tudásfajták bemutatása követi. Ezek
megkülönböztetésének jelentősége komplex játszmázási mintázatokban mutatkozik meg, összefonódásuk miatt hasznos a nem-
mérnöki tudások szerepének felismerése és ismerete. Az előadás elméleti áttekintés után külföldi és hazai esetleírásokkal szemlélteti
a mérnöki gondolkodás mozgásterét és érvényesítésének néhány nem szakmai kérdését.

1
15-KOT

Dr. Scharle Péter

scharle@sze.hu +36 30 98 46 960Dr. Scharle PéterElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202116-

Közlekedési

2021KOT16Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

16 Beton felhasználása a közlekedésépítésben. Beton pályaburkolatok
anyagai, építése (nagyterhelésű utak, autópályák, repülőterek)

Beton pályaburkolatok építése

A betonburkolatokhoz felhasznált anyagok rövid ismertetése. A betonútépítés korábbi és jelenlegi gyakorlatának ismertetése.
Újdonságok előre mutatások a beton pályaburkolatok építésében.

Az előadáson megismerkedünk a betonpálya építés fogalmaival,  az építések tapsztalataival, és a lehetőségeivel, valamint
újdonságaival is.

1
15-KOT

Csókás Elek

csokase@btclabor.hu +36-30/429-0801Csókás ElekElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202117-

Közlekedési

2021KOT17Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

17 Beton felhasználása a közlekedésépítésben. Érvényben lévő beton
szabvány MSZ 4798:2016 fontosabb előírásainak ismertetése

Az MSZ 4798:2016 fontosabb előírásainak ismertetése

Az alkalmazható alapanyagok egyes tulajdonságaira vonatkozó követelmények, eltérések ismertetése. A betonösszetétel
követelményeinek ismertetése. A frissbeton tulajdonságokra vonatkozó előírások, elsősorban a konzisztencia, testsűrűség,
légpórustartalomra vonatkozóan. A megszilárdult betontulajdonságok követelményei néhány kiemelt tulajdonságra vonatkozóan.

Az MSZ 4798:2016 szabvány vonatkozó előírásainak bemutatása elsősorban az alkalmazható alapanyagokra, betonösszetételre, a
friss – és megszilárdult betontulajdonságokra vonatkozóan az Útügyi Műszaki Előírások szempontjából.

1
15-KOT

Czirják János

czirjakj@btclabor.hu +36 70 479 6759Czirják JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202118-

Közlekedési

2021KOT18Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

18 Beton felhasználása a közlekedésépítésben. Beton korrózió,
betonszerkezetek javítási technológiái, újrahasznosítás

Beton korróziója, javítási és újrahasznosítási lehetőségei

Beton különböző károsodási módjainak (korróziójának) ismertetése a mechanikai, kémiai és biológiai károsodási módok
vizsgálatával. A károsodott szerkezetek esetén végigvesszük az érdesítési, felületi javítási és elemcserével járó javítási
lehetőségeket. Végül ha a szerkezet elbontásra kerül akkor elemezzük annak újrahasznosíthatóságát, újrahasznsításának hatásait.

Az előadásban tárgyaljuk a beton károsodási módjait, a meglévő betonszerkezetek javítási és elbontás utáni újrahasznosítási
lehetőségét beton alapanyagaként.

1
15-KOT

Dr. Czoboly Olivér

czobolyo@btclabor.hu +36-70/450-9854Dr. Czoboly OlivérElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202119-

Közlekedési

2021KOT19Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

19 Beton felhasználása a közlekedésépítésben. Beton vizsgálatok, beton
minősítés aktuális kérdései

Hogyan lesz egy jó beton rossz beton? Tipikus hibák a beton minőségellenőrzésénél.

A betonok kivitelezésének hiányosságai, a minőség-ellenőrzés szükségessége.

1
15-KOT

Gál Attila

gala@btclabor.hu +36-70/501-7132Gál AttilaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202120-

Közlekedési

2021KOT20Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

20 Beton felhasználása a közlekedésépítésben. Beton vizsgálatok, beton
minősítés aktuális kérdései

Mit jelent az üzemi gyártásellenőrzés? Az üzemi gyártásellenőrzés kötelező vizsgálatai. Mi a különbség az üzemben vett minták és az
építéshelyszíni minták között. Hogyan kell ezeket minősíteni? TU előírások szerinti vizsgálatok és minősítések.

Üzemi gyártásellenőrzés CE jel használata, a magasépítésben és a közlekedésépítésben felhasznált betonok ellenőrzése és
minősítése.

1
15-KOT

Szegőné Kertész Éva

szegonee@btclabor.hu +36 30/515-2802Szegőné Kertész ÉvaElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202121-

Közlekedési

2021KOT21Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

21 Útpályaszerkezetek bevonatai. Bevonatok az alsóbbrendű úthálózat
fenntartásában

Útpályaszerkezeti bevonatok

Műszaki szabályozás változása a közúti ágazatban. Felületi bevonatok alkalmazása, mint egy alternatíva az alsóbbrendű úthálózat
állapot javításában. Hideg aszfalt vékonyréteg tervezési és beépítési követelményei. Felületi bevonatok használata az országos
közúthálózaton. Jövőkép.

Az előadás az útpályaszarkezetek bevonataira használható felületi bevonatok és hideg aszfalt vékonyrétegek tulajdonságait és
teljesítmény követelményeit mutatja be a vonatkozó európai szabályozás magyarországi alkalmazására.

2
15-KOT

Fülöp Pál

pfulop@roszkenet.hu +36-20/9706527Fülöp PálElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2020-as, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202122-

Közlekedési

2021KOT22Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

22 Rendszerszemléletű stratégiai tervezés

A hajózás szerepe a közlekedés rendszerében, stratégiái a fenntartható fejlesztésekben

- A közlekedés rendszerszemléletű elemzése
- A hajózási rendszer környezete és struktúrája
- A vízi szállítási folyamat azonosítása az állapottérben
- A magyar tengerhajózás és hajóépítés, stabilitás és egyéb számítások kockás papíron és ma
- BIMCO, IMO, BALTIC Exchange, BDI index, mint gazdasági kristálygömb
- Hajózási konferenciák és konténerhajózás
- A Mi Dunánk, országos kikötőfejlesztési Főterv
- DNP (Danube Port Network)
- Közlekedési alágazatok 2012-2030
- Kikötői helyzetkép, TEN-T belvízi út fejlesztése

6
15-KOT

Capt.SZALMA BÉLA
HORVÁTH GÁBOR 

címzetes docens
egyetemi adjunktus  

elnok@hfip.hu
gabhor@sze.hu

36-30-9412866
36-30-510 3949

Capt.SZALMA BÉLA
HORVÁTH GÁBOR 

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

címzetes docens
egyetemi adjunktus  

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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2021-es, újSzakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202123-

Közlekedési

2021KOT23Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

23 Kerékpárutak tervezési kérdései

1. Kerékpárforgalmi hálózatok tanulmányterveinek tervezési tapasztalatai.
2. Kerékpárutak különleges pályaszerkezetei.
3. Megrendelői igények megfelelő mederbe terelésének gyakorlata.

6
15-KOT

Pej Kálmán Tandem Kft.

pej.kalman@tandemkft.hu (20) 9392-440Pej KálmánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

Tandem Kft.

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202124-

Közlekedési

2021KOT24Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

24 A magyarországi nagysebességű vasúthálózat (NSV) kiépítése.
Magyarországi nagysebességű vasútvonal csatlakozása a tervezett V4,
meglévő európai hálózathoz és a magyar vasúthálózathoz

Az előadás bemutatja a Budapest-Hegyeshalom-Rajka nagysebességű vonal európai és tervezett V4 nagysebességű hálózatba
illesztésének megalapozó forgalmi-üzemi és műszaki vizsgálatait, kihívásait, tervezési eszközeit és azokat az iterációkat, amelyek a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészültéig a véglegesnek tekinthető nyomvonalat meghatározták. A komplex tervezés a
nagytól a kicsi felé haladt: az európai ütemes csatlakozási rendszerekhez való igazodástól egészen a hazai szakasz állomásainak
vágányképéig és a nyíltvonalon elhelyezendő vágánykapcsolatokig terjedt.

Benchmarkok. Menetidő-vizsgálatok OpenTrtack valósidejű szimulációval. Ütemtérképi illeszkedés. Elvárt szolgáltatási szintek
meghatározása. Nyomvonalváltozatok. Adott nyomvonalon szükséges pályasebesség meghatározása az elvárt szolgáltatási szint
(menetidő és megállási rend) alapján. Belföldi menetrendi köncepció. Felszabaduló kapacitás a hagyományos hálózaton.
Kapcsolódási pontok a hagyományos hálózattal. Teherforgalom az NSV-n, vegyes forgalom. Üzemi állomások, nyíltvonali
vágánykapcsolatok optimalizálása OpenTrack vizsgálatok segítségével.

2
15-KOT

Bersényi Ágoston

bersenyi.agoston@fomterv.hu +36 30 781 1969Bersényi ÁgostonElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 92 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202125-

Közlekedési

2021KOT25Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

25 Burkolatalapok: e-UT 05.02.56 Hideg remix, e-UT 06.03.26 Rugalmas
kötőanyagú burkolatalapok, e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és
hidraulikus kötőanyagú burkolatalpok. Lehetőségek burkolatalap

A kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalap,  ÚME változásának ismertetése.A megváltozott j"Hideg remix"
bemutatása. Az eddig nem létezett rugalmas burkolatalapok ÚME .

A kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú ÚME változásainak előzményei. A változások ismertetése.A tervezés egyszerűsítése.
A minősítés, értékcsökkentés egységesítése.A "Hideg remix" tervezésének, és kötőanyagainak változása.A kivitelezés különleges
esete.Az új, "Rugalmas burkolatalapok" ÚME bemutatása.A tervezés, és a  lehetséges kötőanyagok ismertetése.

2
15-KOT

Kettinger Ottó technológiai vezető mérnök

kettinger.otto@kozut.hu +36 30 502 1551Kettinger OttóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

technológiai vezető
mérnök

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202126-

Közlekedési

2021KOT26Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

26 Megrendelői igények megfelelő mederbe terelésének gyakorlata.
Megrendelői igények kezelése

A tervezési feladat pontos megfogalmazásának fontossága, A feladat meghatározás célszerű lehetőségei, A megrendelői és tervezői
vélemények műszaki, emberi és retorikai kezelése.

Kik fogalmazzák meg a tervezési feladatot? Milyen következményekkel jár a nem körültekintő feladat meghatározás? Milyen
lehetőségei vannak a tervezőknek a tervezési feladat pontosítására? Van-e lehetőség a diszpozíció módosítására? A diszpozíció
módosítás műszaki, emberi és retorikai lehetőségei. Az eltérő véleményekből adódó konfliktusok kezelése, rendezése, Helyzet
gyakorlatok.

3
15-KOT

Pej Kálmán

pej.kalman@tandemkft.hu +36 209 392 440Pej KálmánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202127-

Közlekedési

2021KOT27Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

27 Kerékpárutak különleges pályaszerkezetei. Különleges pályaszerkezetek

Az előadás bemutatja a kerékpárutakon alkalmazható különleges pályaszerkezeteket és azok alkalmazási lehetőségeit, különös
tekintettel a nem szokványos területeken.

Alkalmazható pályaszerkezetek a kerékpáros és a pályaszerkezeti UME szerint, Nem aszfaltos pályaszerkezetek fajtái, A különleges
pályszerkezetek fajtái, méretezése, Különleges pályszerkezetek alkalmazási lehetőségei, Egyedi helyszíneken (pl.: hullámtéren
vezetett nyomvonal, patak menti nyomvonal, ) alkalmazható pályaszerkezetek. Gyakorlati példák.
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28 Kerékpárforgalmi hálózatok tanulmányterveinek tervezési tapasztalatai.
Kerékpárút- hálózattervezés

Az MMK, Kerékpáros Szakosztályának rövid bemutatkozása. Az előadás ismerteti a kerékpárforgalmi hálózati tervek tervezésének
célszerű menetét, az adatokból levonható következtetéseket, a hálózattervezés alapelveit, a tervezés társadalmi és megrendelői
egyeztetés figyelembe vételét.

Az MMK Kerékpáros Szakosztályának helye, szerepe és tevékenysége a Közlekedési Tagozaton belül, A kerékpáros hálózat
tervezés alapelvei, A tervezési terület lehatárolása, A kordonpontok meghatározása, Alapadatok (forgalmi, baleseti, kerékpározási
szokások, forgalomvonzó területek, stb,) elemzése, A hálózati elemek kiválasztása, A kerékpár és más közlekedési ágazatok
kapcsolata, Kerékpár tárolás, Egyeztetések eredményeinek kezelése. Helyzet gyakorlat.
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29 Kerékpárforgalmi hálózatok tanulmányterveinek tervezési tapasztalatai.
Kerékpárút- hálózattervezés

Az MMK, Kerékpáros Szakosztályának rövid bemutatkozása. Az előadás ismerteti a kerékpárforgalmi hálózati tervek tervezésének
célszerű menetét, az adatokból levonható következtetéseket, a hálózattervezés alapelveit, a tervezés társadalmi és megrendelői
egyeztetés figyelembe vételét.

Az MMK Kerékpáros Szakosztályának helye, szerepe és tevékenysége a Közlekedési Tagozaton belül, A kerékpáros hálózat
tervezés alapelvei, A tervezési terület lehatárolása, A kordonpontok meghatározása, Alapadatok (forgalmi, baleseti, kerékpározási
szokások, forgalomvonzó területek, stb,) elemzése, A hálózati elemek kiválasztása, A kerékpár és más közlekedési ágazatok
kapcsolata, Kerékpár tárolás, Egyeztetések eredményeinek kezelése. Helyzet gyakorlat.
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30 A korszerű, modern beton. Beton újrahasznosítás

Az előadás a bontási törmeléket, mint értéket tárgyalja, bemutatja a beton újrahasznosításának szabványi, előírási és irányelvi
hátterét és mai szintjét. Ismertetésre kerülnek a bontási törmelékek jellemző keletkezési helyeik, az újrahasznosítási folyamatok és a
velük szemben támasztott követelmények. Hogyan lehet ezekből újrahasznosított betont készíteni, mik az adalékanyag főbb
jellemzői? Szó lesz laboreredményekről, ezek összefüggéseiről és elvégzett kísérletekről.

1. Bontási törmelék, mint érték – Az újrahasznosítás egyre inkább a mindennapjaink részévé válik. Már az építőipar területén is
sokszor találkozunk az építési-bontási hulladékok szelektív gyűjtésével, újrahasználatra való előkészítésével. Azonban komoly
problémát jelent az összegyűjtött építési-bontási hulladékok megfelelő hasznosítása.

2. Hazánkban a szelektíven gyűjtött beton hulladékot többségében feltöltéshez, útépítéshez használják fel, pedig jelentős része
megfelelne beton adalékanyagnak is. A környezetvédelmi szempontok mellett a betonban való újrahasznosítás iránti igényt egyre
inkább erősíti a betonipar hirtelen fellendülése miatti adalékanyag hiány is. Napjainkban országszerte egyre komolyabb problémát
jelent a megfelelő minőségű adalékanyag beszerzése, mely részben pótolható lenne újrahasznosított adalékanyaggal is.

3. Újrahasznosítás - szabvány /előírás / irányelv – Az előadás keretén belül a Hallgatóság rövid áttekintést kap az újrahasznosított
betonokról, azokra vonatko
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31 A korszerű, modern beton

Noha a rómaiak óta használnak betont, az napjainkban is folyamatosan fejlődik. Az új, fokozódó igények kielégítésére különféle
különleges betonok és betontechnológiák alakultak ki. Az előadás ismerteti a különleges betonok jelentős részét. Ilyenek például a
kopásálló betonok, a vízzáró betonok, vagy éppen a sugárvédő betonok. Más esetekben pedig a kivitelezés közbeni speciális igények
teszik szükségessé különleges beton / betontechnológia alkalmazását. Erre jó példák a gyorsan vagy lassan szilárduló betonok, a
tömegbetonok, vagy éppen az öntömörödő betonok. Míg például a szálerősítésű beton a különleges betonalkotóra utal, mely a szál
típusától függően különböző jellemzőit befolyásolja a betonnak. Ilyen például a zsugorodási repedés korlátozása, a berepedést
követő maradó húzószilárdság bi

Az előadás során a következő különleges betonokat tekintjük át:

1. Fagy- és olvasztósóálló betonok

2. Szálerősítésű betonok

3. Kopásálló betonok

4. Vízzáró betonok

5. Szulfátálló betonok
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32 A korszerű, modern beton

A betonútépítés helyzete Magyarországon sajnos nagyon ingoványos. A korabeli rosszul sikerült kivitelezések, és a hibák
kialakulásának, helytelen megállapításaiból levont következtetések, arra sarkallták az illetékeseket, hogy a betonútépítés lehetőségét
elvessék az állami megrendelések tekintetében. Ezért szinte manapság alig lehet betonutat találni az ország területén, pedig a
megnövekedett forgalom, és a megengedett tengelyterhelés miatti kitettség, nagy terhet ró útjainkra, melyet sok esetben csak a
betonút tud elviselni. Az előadás foglalkozik a betonútépítés kezdeteivel, az M7 autópályával, a betonútépítés újbóli beindításával, az
M0 autópálya déli szektorával és egyéb betonútépítési technológiákkal.

1. A betonútépítés kezdete

Az akkori előírások, és építési, kivitelezési munkálatok ismertetése. Ebben pontban átfogó képet kapnak a korabeli betonútépítésről,
útépítési technológiákról, és a betonútépítés országos fontosságáról. Ez az időszak a kezdetektől az M7-autópálya építéséig tart.

2. M7 autópálya építése

A sokak által ellenpéldaként felhozott autópálya építése, annak körülményei, építési technológiája, a keletkezett hibák, azok okai
kerülnek megvilágosításra.

3. A magyarországi betonútépítés újbóli beindítása
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33 A korszerű, modern beton

Egy rövid történelmi visszapillantást követően bemutatásra kerülnek a fejlesztések általános irányai. Ezt követően az előadás
bemutatja az adalékszerek fajtáit, alkalmazási területüket. Részletesen taglalja a képlékenyítőket és folyósítókat. Elmondásra kerül az
adalékszerek szerepe a betontechnológiában, a velük elérhető betontulajdonságok és a gyakorlati használatuk. A nem
szabványosított, innovatív adalékszerek is ismertetésre kerülnek, illetve a különleges betonokról is szó lesz (öntömörödő beton,
betonozás télen és nyáron stb.).

1. Történelmi visszapillantás – Az adalékszerek világszintű fejlődésének időrendi áttekintése. Mikortól számítjuk a mai értelemben
vett adalékszerek megjelenését? Melyik adalékszer fajtát mikortól alkalmazták? Az adalékszerek magyarországi használatának
kialakulása statisztikai adatokkal bemutatva. 2. Adalékszerek fajtái, alkalmazási területek – A beton meghatározó anyagai térfogat%-
ban. A betonadalékszerek, teljesítőképességük, adagolásaik, a beton eltarthatóságának, konzisztenciájának, bedolgozhatóságának,
kötésének, szilárdulásának fogalmai. A szabványosított betonadalékszerek és egyéb adalékszerek.

3. Képlékenyítők és folyósítók – A képlékenyítés, a közepes, az erős és a nagyon erős folyósítás. Milyen módon hatnak a
képlékenyítők és a folyósítók, illetve milyen betontulajdonságokat tudnak befolyásolni? A szilárdság és a víz/cement tényező triviális
összefüggése egy konkrét, megvalósult műtárgy betonkeverékén bemutatva, amely PCE bázisú folyósítóval készült, rövid videóval
illusztr
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34 A korszerű, modern beton

Az előadás első része röviden ismerteti a beton fogalmát és osztályozását, valamint szabványos jelölését. Foglalkozik az épület és a
környezet kapcsolatával, a beton kiírásával, további egyéb befolyásoló körülményekkel és az alapanyagok kiválasztásával a feladat
szempontjából. Az előadás második része ismerteti a betonösszetétel meghatározását és „behangolását”, ez az un. „főpróba”. Végül
a betontechnológia legfontosabb kérdései is elhangzanak.

1. Mit építünk, milyen legyen a beton és a szerkezet – az egyes magas- és mélyépítési szerkezetek kivitelezésénél alkalmazott
transzportbetonoknak számos követelményt kell kielégítenie. Nemcsak a szerkezetbe beépítve megszilárdult betonként, de a
kivitelezés kihívásainak eleget téve frissbetonként is több elvárásnak kell megfelelnie. Ráadásul a beépítéskori frissbeton
tulajdonságok jelentősen befolyásolják a későbbi megszilárdult beton tulajdonságait is. Az utóbbi másfél évtized jelentős
szemléletváltást eredményezett a betontervezésben: a tartósság került előtérbe, ami az anyagstruktúra mélyebb megismerését és
annak tervezési igényét vonta maga után. 2. Az épület és a környezet kapcsolata – az épületszerkezetek tartósságának kiemelt
követelménye szükségessé teszi a környezet megismerését és annak hatásait az épületszerkezetre, valamint a lehetséges
válaszokat ezekre a kihívásokra a jelenlegi technológiai szinten. 3. A beton kiírása, további befolyásoló körülmények – a
transzportbetono
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35 A korszerű, modern beton

Az előadás első része a szabvány fogalmával, jelölésével, hatályával, a szabványok és rendeletek közötti kapcsolattal, a nemzetközi,
az EU és nemzeti szabványok kapcsolatával, valamint a minőségirányítás fogalmával, eszközeivel, felépítésével és a
minőségirányítási rendszerekkel foglalkozik. Az előadás második része ismerteti az építési termékek forgalomba hozatalának
szabályait és a kapcsolódó rendeleteket, a teljesítménynyilatkozatot, a műszaki előírásokkal való kapcsolatot, illetve bemutatja a
gyártástól a teljesítménynyilatkozatig tartó teljes folyamatot – TÁÉE (AVCP) rendszerek.

1. Az előadás röviden, gyakorlati, alkalmazási oldalról megközelítve ad rövid áttekintést a gyakorló mérnökök számára azokról a
szabályozási keretekről és alkalmazásukról, melyek – dolgozzanak akár a kivitelezés, ellenőrzés, megfelelőségértékelés, építési
termék előállítás/forgalmazás területén – ismerete nélkülözhetetlen. 2. Az első blokk a szabványokkal, a szabványosítási
tevékenységek nemzetközi/európai/magyar szervezeteivel, azok kapcsolatával és az általuk kiadott szabványok jelölésével és területi
hatályával foglalkozik. 3. Konkrét példán bemutatva mik a tagállamok lehetőségei harmonizált/nem harmonizált CEN szabvány
esetén, illetve mikor és milyen eljárással adhat ki egy tagország önálló szabványt. 4. Áttekintést ad a szabványosítási folyamatokról, a
piaci szereplők „beleszólási” lehetőségeiről, a szabványosítási munkabizottságokban folyó munkáról, illetve a szabványok egymáshoz
kapcsolódásáról, a felhasználási helyen érvényes nemzeti építési törvényekhez és rendeletekhez való v
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36 A magyarországi nagysebességű vasúthálózat (NSV) kiépítése. Hazánk
bekapcsolódási lehetősége a keleti irányban kibővülő európai
nagysebességű hálózatba

Hazánk bekapcsolódási lehetősége a keleti irányban kibővülő európai nagysebességű hálózatba: Az európai NSV hálózat keleti
irányú bővítése, uniós irányelvek. A hazai NSV hálózat tervezésének célja és főbb lépései: NSV útirányok, fejlesztési paraméterek,
NSV hatástanulmányok. Az OTrT keretében elkészült eddigi tervezések bemutatása, összegzés és a továbblépés lehetőségei.

Hazánk bekapcsolódási lehetősége a keleti irányban kibővülő európai nagysebességű hálózatba: Az európai NSV hálózat keleti
irányú bővítése, uniós irányelvek. A hazai NSV hálózat tervezésének célja és főbb lépései: NSV útirányok, fejlesztési paraméterek,
NSV hatástanulmányok. Az OTrT keretében elkészült eddigi tervezések bemutatása, összegzés és a továbblépés lehetőségei.

1
15-KOT

Köller László senior kutató

kollerla@freemail.hu +36 30 7928 105Köller LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

senior kutató

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Közlekedési Szakmai Tagozat - 104 -



Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202137-

Közlekedési

2021KOT37Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

37 Útépítési kőanyaghalmazok. Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú,
valamint aszfalt és beton pályaszerkezetek adalékanyagai, követelményei

A kő és kavicsbányászat által az útépítés számára előállított termékek részletes ismertetése, frakciók, vizsgálatok, követelmények.
Ismertetésre kerül az aszfalt-, és betonpályaszerkezeti rétegekhez alkalmazható adalékanyagok, az üzemi gyártásellenőrzési
feladatok, a mintavételezés, és a teljesítmény nyilatkozat.

Útépítési kőanyaghalmazok, útügyi műszaki előírás az utak, repülőterek valamint hídburkolatok, felületi bevonatok, kötőanyag nélküli
és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek, az út- és pályabetonok, valamint közúti műtárgyak építéséhez,
fenntartáshoz, természetes és mesterséges, újrahasznosított kőanyaghalmazok kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági
követelményei.

- előírás hatálya, vonatkozó szabványok MSZ EN 13043, MSZ EN 13242, MSZ EN 12620, MSZ EN 13139,

- az üzemi gyártásellenőrzés, típusvizsgálat, teljesítmény állandóságának értékelése

- Az előírás célja, a kőanyaghalmaz-termékek magyarországi alkalmazása,  feltételei,minőségi követelményei, a megfelelőség
értékelés

1
15-KOT

Szabó Róbert tanusítási irodavezető

szabor@qmsystem.hu +36 30/9584377Szabó RóbertElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

tanusítási irodavezető

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202138-

Közlekedési

2021KOT38Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

38 Útépítési kőanyaghalmazok. Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú,
valamint aszfalt és beton pályaszerkezetek adalékanyagai, követelményei

A kő és kavicsbányászat által az útépítés számára előállított termékek részletes ismertetése, frakciók, vizsgálatok, követelmények.
Ismertetésre kerül az aszfalt-, és betonpályaszerkezeti rétegekhez alkalmazható adalékanyagok, az üzemi gyártásellenőrzési
feladatok, a mintavételezés, és a teljesítmény nyilatkozat.

Útépítési kőanyaghalmazok, útügyi műszaki előírás az utak, repülőterek valamint hídburkolatok, felületi bevonatok, kötőanyag nélküli
és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek, az út- és pályabetonok, valamint közúti műtárgyak építéséhez,
fenntartáshoz, természetes és mesterséges, újrahasznosított kőanyaghalmazok kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági
követelményei.

- előírás hatálya, vonatkozó szabványok MSZ EN 13043, MSZ EN 13242, MSZ EN 12620, MSZ EN 13139,

- az üzemi gyártásellenőrzés, típusvizsgálat, teljesítmény állandóságának értékelése

- Az előírás célja, a kőanyaghalmaz-termékek magyarországi alkalmazása,  feltételei,minőségi követelményei, a megfelelőség
értékelés

6
15-KOT

Ézsia László technológiai főmérnök

ezsia.laszlo@colas.hu +36 30/4885965Ézsia LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

technológiai főmérnök

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202139-

Közlekedési

2021KOT39Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

39 Útépítési kőanyaghalmazok. Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú,
valamint aszfalt és beton pályaszerkezetek adalékanyagai, követelményei

A kő és kavicsbányászat által az útépítés számára előállított termékek részletes ismertetése, frakciók, vizsgálatok, követelmények.
Ismertetésre kerül az aszfalt-, és betonpályaszerkezeti rétegekhez alkalmazható adalékanyagok, az üzemi gyártásellenőrzési
feladatok, a mintavételezés, és a teljesítmény nyilatkozat.

Útépítési kőanyaghalmazok, útügyi műszaki előírás az utak, repülőterek valamint hídburkolatok, felületi bevonatok, kötőanyag nélküli
és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek, az út- és pályabetonok, valamint közúti műtárgyak építéséhez,
fenntartáshoz, természetes és mesterséges, újrahasznosított kőanyaghalmazok kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági
követelményei.

- előírás hatálya, vonatkozó szabványok MSZ EN 13043, MSZ EN 13242, MSZ EN 12620, MSZ EN 13139,

- az üzemi gyártásellenőrzés, típusvizsgálat, teljesítmény állandóságának értékelése

- Az előírás célja, a kőanyaghalmaz-termékek magyarországi alkalmazása,  feltételei,minőségi követelményei, a megfelelőség
értékelés

6
15-KOT

Bobly János

janos.bobaly@mineral.eu +36 309 578 429Bobly JánosElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202140-

Közlekedési

2021KOT40Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

40 Útépítési kőanyaghalmazok. Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú,
valamint aszfalt és beton pályaszerkezetek adalékanyagai, követelményei

A kő és kavicsbányászat által az útépítés számára előállított termékek részletes ismertetése, frakciók, vizsgálatok, követelmények.
Ismertetésre kerül az aszfalt-, és betonpályaszerkezeti rétegekhez alkalmazható adalékanyagok, az üzemi gyártásellenőrzési
feladatok, a mintavételezés, és a teljesítmény nyilatkozat.

Útépítési kőanyaghalmazok, útügyi műszaki előírás az utak, repülőterek valamint hídburkolatok, felületi bevonatok, kötőanyag nélküli
és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek, az út- és pályabetonok, valamint közúti műtárgyak építéséhez,
fenntartáshoz, természetes és mesterséges, újrahasznosított kőanyaghalmazok kőzetfizikai, szemszerkezetei, tisztasági
követelményei.

- előírás hatálya, vonatkozó szabványok MSZ EN 13043, MSZ EN 13242, MSZ EN 12620, MSZ EN 13139,

- az üzemi gyártásellenőrzés, típusvizsgálat, teljesítmény állandóságának értékelése

- Az előírás célja, a kőanyaghalmaz-termékek magyarországi alkalmazása,  feltételei,minőségi követelményei, a megfelelőség
értékelés

6
15-KOT

Kárpáti László MAUT-bizottságvezető

karpati.laci@gmail.com +36 70 620 6789Kárpáti LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

MAUT-bizottságvezető

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202141-

Közlekedési

2021KOT41Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

41 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei Útügyi Műszaki
Előírás

Az előadás bemutatja a Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei című Útügyi Műszaki Előírást (ÚME). A
továbbképzés nem geodéták, hanem a geodéziai munkák eredményeit felhasználó tervező, kivi-telező, műszaki ellenőrzést végző
mérnökök számára ismerteti a korszerű geodéziai módszereket és ezek alkalmazási lehetőségeit. A továbbképzés számos példán
keresztül ismerteti továbbá a geodéziai munkák helyes gyakorlatát .

A geodéziai ÚME előzményei, bevezetésének indokai. A tervezéshez végzett korszerű geodéziai felmérési módszerek, a velük
szemben támasztott követelmények. A tervezők számára átadott dokumentáció tartalma. A tervdokmentációk geodéziai munkarészei.
A kivitelezést előkészítő egyes geodéziai munkák (pl.  építési alapponthálózat kialakítáánaka) ismertetése. Kitűzési munkák végzése,
dokumentálása. Geodéziai ellenőrző mérések végrehajtása, az eredmények dokumentálása.

3
15-KOT

Dr. Siki Zoltán MMK Geodéziai és Geoinfromatikai Tagozat
elnöke

siki.zoltan@epito.bme.hu +36 70 319 9092Dr. Siki ZoltánElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

MMK Geodéziai és
Geoinfromatikai Tagozat
elnöke

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Szakmai Tagozat anyag jellege:

15-KOT / 202142-

Közlekedési

2021KOT42Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

42 0 halál, 0 súlyos sérülés az utakon - 23 év után végre megérkezik-e
hozzánk is a fél világot meghódító VISION ZERO svéd modell? Mit
tehetünk az út oldaláról, hogy e nemes koncepció minél jobban

0 halál 0 sérülés a közutakon. Lehetséges ez?

Az előadás bemutatja a Svéd Közlekedésbiztonsági Kutató Intézet  által 1996-ban kidolgozott új forgalombiztonsági filozófia lényegét,
elemeit összetevőit ösztönzőit. A fókusz az út és környezet, a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés témaköré csoportosított. Jó
külföldi bevált és jó hazai sokszorosítható példákkal illusztrált előadás végén kapjuk meg a választ a feltett címbeli kérdésre.

1. Mi a VISION 0 2. Rövid kitekintés hol tart ma a világ a közúti forgalombiztonság területén? 3. Hol tartunk mi magyarok a közúti
forgalombiztonság területén. 4. Ember Jármű út összefüggései interakciói. Kiemelt ismertetési területre fókuszálva, a 3 elemre az
úttal kapcsolatos problémákat, kitörési lehetőségeket jól bevált megoldásokat fogok ismertetni.5 összegzés és válaszkeresés a
címben felvetett kérdésre: Lehet 0 halál, 0 súlyos sérülés rendszerét megvalósítani a közutakon?

3
15-KOT

Tárczy László

tarczy.laszlo@fomterv.hu +36 209 886 058Tárczy LászlóElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202101-

Tartószerkezeti

2021TT01Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

01 Betontechnológia gyakorlata és elmélete I.

Napjainkban a speciális igényeket kielégítő betonok (pl. esztétikus megjelenésű öntömörödő, öntisztuló, repedésmentes,
fényáteresztő, stb.) megjelenésével folyamatosan növekszik az igény a betontechnológia ismeretek iránt. A szakmai továbbképzés
keretében ezeknek a legújabb betontechnológiai ismereteknek az átadásával kívánjuk segíteni a praktizáló mérnök kollégákat. A
tanfolyam célja, hogy a betonokkal kapcsolatosan felmerülő gyakorlati kérdésekre a résztvevők megkapják a választ, és megfelelő
elméleti magyarázatokkal alátámasztva megszerezzék az ehhez szükséges betontechnológiai ismereteket is.
Aktuális témák: Betonok megfelelőségének követelményei az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 szerint. A környezeti osztályok
követelmény rendszere. Építmények vasbeton szerkezeteinek betonjelölései és a jelölések értelmezése.
Az egyes témák tárgyalásakor, esettanulmányok ismertetésével bemutatjuk azokat a betontechnológiai hiányosságokat, melyek a
nem megfelelő minőségű betonszerkezetek kivitelezéshez vezettek

1. A betonok anyagai és tulajdonságai
2. Betonok minősítése és jelölése
3. Vasbeton szerkezetek károsodása

új

6
07-EPT

18-TT

Orbán József professor emeritus

Orbán JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

professor emeritus

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Tartószerkezeti Szakmai Tagozat - 111 -



T-SZSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202102-

Tartószerkezeti

2021TT02Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 Betontechnológia gyakorlata és elmélete II.

Napjainkban a speciális igényeket kielégítő betonok (pl. esztétikus megjelenésű öntömörödő, öntisztuló, repedésmentes,
fényáteresztő, stb.) megjelenésével folyamatosan növekszik az igény a betontechnológia ismeretek iránt. A szakmai továbbképzés
keretében ezeknek a legújabb betontechnológiai ismereteknek az átadásával kívánjuk segíteni a praktizáló mérnök kollégákat. A
tanfolyam célja, hogy a betonokkal kapcsolatosan felmerülő gyakorlati kérdésekre a résztvevők megkapják a választ, és megfelelő
elméleti magyarázatokkal alátámasztva megszerezzék az ehhez szükséges betontechnológiai ismereteket is.
Aktuális témák: Betonok megfelelőségének követelményei az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 szerint. A környezeti osztályok
követelmény rendszere. Építmények vasbeton szerkezeteinek betonjelölései és a jelölések értelmezése.
Az egyes témák tárgyalásakor, esettanulmányok ismertetésével bemutatjuk azokat a betontechnológiai hiányosságokat, melyek a
nem megfelelő minőségű betonszerkezetek kivitelezéshez vezettek

1. Különleges betonok építőipari alkalmazása
2. Betonadalékszerek alkalmazása
3. A pécsi 25 emeletes „Magasház” története
4. Nanotechnológia építőipari alkalmazása

új

6
07-EPT

18-TT

Orbán József professor emeritus

Orbán JózsefElérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

professor emeritus

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Tartószerkezeti

2021TT03Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

03 Tűzvédelem

1. Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra – alapok és mérnöki eszközrendszerek
Általános rész

    Hagyományos (normatív alapú) tűztervezés , Mérnöki tűztervezés, Tűzhatások, tartószerkezetek viselkedése
tűzhatásra, Tartószerkezetek viselkedése tűzhatásra, Acélszerkezetek méretezése tűzhatásra

    Hőmérsékletek és tulajdonságok, Hőmérsékletek és tulajdonságok, Tartószerkezet ellenőrzésének lehetőségei,Tartószerkezet 
ellenőrzésének
    lehetőségei, Mintapéldák 
2. Tűzvédelmi rendszerek alkalmazása, méretezése I.
    Passzív viselkedésű tűzvédelmi anyagok, Reaktív tűzvédelmi anyagok, Rétegvastagság meghatározása,
    Komplex tűzvédelmi vizsgálat acélszerkezetre, Optimalizálási módszerek összefoglalása, Vasbeton szerkezetek tűzvédelmi 
megoldásai
3. Tűzvédelmi rendszerek alkalmazása, méretezése II.

Részletes program mellékletben

új

6
18-TT

dr. Horváth László
Szakál Regina
Vaszilievits-Sömjén Bálint

balint.vaszilievits@consteelsoftware.
com

dr. Horváth László
Szakál Regina
Vaszilievits-Sömjén Bálint

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:
on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:
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Tartószerkezeti

2021TT07Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

07 Tartószerkezetek állapotvizsgálata diagnosztikai módszerekkel

Meglévő szerkezetek állapot értékeléséhez és felújításának előkészítéséhez számos olyan szerkezeti- és anyagjellemző ismerete
szükséges, amely legtöbbször nem áll rendelkezésünkre a szokványos vizsgálatok eredményeként, vagy a meglévő tervek
tanulmányozása alapján. Ilyen esetekben célirányos diagnosztikai vizsgálatokat kell végrehajtani, lehetőleg a szerkezet legkisebb
mértékű károsításával. Az utóbbi időben egyre inkább tért hódítanak a roncsolásmentes illetve minimális szerkezeti roncsolással járó
vizsgálatok. Ezek a módszerek elsősorban nem az alkotóanyagok szilárdsági tulajdonságairól, hanem a szerkezet felépítéséről,
rejtett geometria adottságairól és károsodásairól, felületi és belső inhomogenitásáról szolgáltathatnak hasznos információt, vagy
általában a szerkezet egészére nézve egy ún. ”minőségi jellemzőt” határozhatnak meg.
Ez a minőségi jellemző ugyanakkor kiválóan kiegészítheti a hagyományos (pl. roncsolásos) vizsgálati módszerekkel nyert adatokat,
sőt nagy segítséget nyújthat a szokványos vizsgálatok helyének és szükséges gyakoriságának megállapításához is. Az
előadásokban esettanulmányok kerülnek bemutatásra. Ezek egy többlépcsős módszertan gyakorlati alkalmazását mutatják be, amely
során különböző, elsősorban roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatok kombinált alkalmazásával állapítjuk meg a szerkezetek
állapotvizsgálatához szükséges anyag- és szerkezeti jellemzőket. A vizsgálatok végső célja minden esetben a szerkezetek
Részletes vázlat a mellékletben.
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5'19 Földrengés számítás a helyi válaszspektrumok alapján

A földrengés okozta terhek számításának új módszere, mellyel kedvezőbb földrengés okozta
terhek állapíthatók meg
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7'19 Különleges anyagú szerkezetek tervezése

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

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:

IIR:

Tartószerkezeti Szakmai Tagozat - 116 -



T/SzSzakmai Tagozat anyag jellege:

18-TT / 202118'19-

Tartószerkezeti

2021TT18'19Azonosító:

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.
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01 IX. MÖE - Öntözéstechnikai Konferencia (Online)

A konferencia körbe járja az öntözéshez kapcsolódó államigazgatási-, gazdasági-, pályázati-, műszaki-, engedélyeztetési kérdéseit és
problémáit. Gyakorlati példákon keresztül próbál átfogó képet adni az öntözés helyzetéről, jelenéről és jövőjéről.

részletes program a mellékletben

egyedi
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01 IX. MÖE Öntözéstechikai Online Konferencia

Öntözés és öntözéstechnika
egyedi alkalom: 2021.03.22.

A konferencia körbe járja az öntözéshez kapcsolódó államigazgatási-, gazdasági-, pályázati-, műszaki-, engedélyeztetési kérdéseit és
problémáit. Gyakorlati példákon keresztül próbál átfogó képet adni az öntözés helyzetéről, jelenéről és jövőjéről.

Az előadások körbejárják a tervezés és engedélyeztetés általános kérdéseit, gyakorlati példákon keresztül mutatják be az akadályozó
és támogató tényezőket, az engedélyezés folyamatának jelenkori megoldásait és módjait. Az előadások átfogóan bemutatják a
tervezett létesítmények gazdasági aspektusait valamint az ehhez szorosan kapcsolódó pályázati tervet is.

Az utolsó előadás konkrét problémával a nyomóvezetékek légtelenítésével kapcsolatban add átfogó tájékoztatást és megoldást a
tervezőknek és üzemeltetőknek.

Az öntözés jelenlegi és jövőbeli helyzete Magyarországon

Öntözési közösségek helyzete

Öntözési pályázatok és tapasztalatok

Öntözési projektek költségei és megtérülése

Öntözési projektek tervezési, engedélyeztetési kérdései

Növénykultúrák, talajművelés, öntözés kérdései
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kovesdi.adam@magtarkft.hu

+36 30 279 9699

+36 20 413 6973

Cifka Gábor

Kövesdi Ádám

Elérhetőségek:

x 45 perc

státusz:

PPT:

IIR felületen elérhető:

senior projekt manager,
tervező
öntözési üzletág vezető

on-line előkészíthető:

alcím:

IIR:

Vízgazdálkodási- és Vízépítési Szakmai Tagozat - 119 -



új, 2021-esSzakmai Tagozat anyag jellege:

21-VVT / 202102-

Vízgazdálkodási- és Vízépítési

2021VVT02Azonosító:

Törzsanyag címe:

Törzsanyag előadók:

Törzsanyag röviden:

Törzsanyag vázlat:

Időtartam:
elfogadó tagozatok:

02 EU 2020 irányelvek a vízgazdálkodás területén. Az emberi fogyasztásra
szánt víz minőségéről szóló új EU-s irányelv

Új EU-s ívóvíz irányelv

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló új EU-s irányelv;

2020/2184/EU irányelv új elemei
- a minőségen alapuló parametrikus értékek listájának átdolgozása;
- a kockázatalapú megközelítés kiterjesztése;
- a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések;
- az ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok egységes jóváhagyási rendszere;
- az ivóvízhez való hozzáférése biztosításának újraszabályozása;
- az ivóvíz hálózati elszivárgásával kapcsolatos új szabályok
Az ivóvízzel kapcsolatos magyar szabályozásba át kell ültetni, minden ivóvízellátással foglalkozót érint.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló új EU-s irányelv
1. Bevezetés, a téma indokoltsága
2. Az új irányelvben újonnan szabályozott területek
3. A parametrikus értékek listájának felülvizsgálata, Konkrét parametrikus érték változások
4. A kockázatalapú megközelítés,  A vízkivételi pontok vízgyűjtő területeinek kockázatértékelése, A közüzemi vízellátó

rendszer kockázatértékelése,  A házi vízellátó rendszerek kockázatértékelése
5. A felhasználók szélesebb körű tájékoztatásának elősegítés
6. Az ivóvízzel érintkező anyagok jóváhagyási rendszerei, Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagokra,

vegyszerekre vonatkozó minimumkövetelmények
7. Ivóvízhez való hozzáférés biztosításának szabályai
8. A hálózati veszteséggel kapcsolatos tudatosság növelése
9. Az irányelv hatásossága
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