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H Í R L E V É L
Téma:
 Tájékoztatás a közlekedési szakterülethez tartozó szakmagyakorlók szakmai
képzéséről.
 Tájékoztató cégregisztrációról.
 A Magyar Építéstechnika konferenciát szervez „Építésügy jelene és jövője”
címmel.
 Világítástechnikai bemutató Budapesten.
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2015. évi Közlekedési szakmai
továbbképzést szervez a szakterülethez tartozó szakmagyakorlók részére 2015.
szeptember 29 –én kedden, 9 óra 30 perctől.
Helyszín: Tipographic Kft. Irodaháza, 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 5. II. em.
Előadóterem
A képzés témái:
 Úthálózat–védelem az országos közúthálózatban,
 EU tanúsítások követelményei a vasúti létesítmények tervezésében,
 A vasúti rendszerek fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek
általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírások,
 Építési termékek megfelelőségértékelése az új EU követelmények alapján.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara az építésfelügyeleti hatósággal több
létesítmény helyszíni ellenőrzésén vett részt. Az ellenőrzések során a szakmagyakorlók
jogosultságát és a tervek tartalmi követelményeit is megvizsgálták.
Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti (tervezői, felelős
műszaki vezetői, műszaki ellenőri) szakmagyakorlási tevékenységet cég vagy egyéni
vállalkozó főtevékenységként folytatja, akkor – a főtevékenységnek cég esetén a
cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában történő rögzítését követő öt munkanapon belül köteles a tevékenységét
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az illetékes Kamarának.
A cégek regisztrálása elektronikus úton az mmk.hu honlapon az ÜGYINTÉZÉS/CÉGEK
BEJELENTÉSE fül alatt kezdeményezhető.
A Kamara a vállalkozást C-(megyekód)-……... szám alatt nyilvántartásba veszi.
A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a szakmagyakorlást ténylegesen végző
természetes személy jogosultságának terjedelmével.
A cég és a természetes személy kamarai nyilvántartási számát is szerepeltetni kell a
szerződésben, műszaki dokumentációban és a tervlapokon a fent említett esetekben.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire,
melyek megtalálhatóak az mmk.hu honlapon a TUDÁSTÁR/SZABÁLYZATOK fül alatt.
A MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA az „Építésügy jelene és jövője” címmel konferenciát
szervez 2015. október 7. –én Budapesten.
A program megjelent a Magyar Építéstechnika honlapján, és a facebook oldalán is:
http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/konferenciak/az-epitesuegy-jelene-esjoevoje#&panel1-1
https://www.facebook.com/epitestechnika
A TERVEZETT PROGRAM
8:30 - 9:00 Regisztráció
1. Kivitelezői szakmagyakorlás jelenlegi állapota
Levezető elnök: Csider László
9:00 - 9:30 Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervek és a hozzá kapcsolódó
feladatok. (1567/2015 (IX. 4.) Korm. határozat) Előadó: Miniszterelnöki Hiv. - felkérés
alatt
9:30 - 10:00 Építőipari cégek hatósági ellenőrzésének eredményei, tanulságai - Vargáné
Fekete Mónika (Miniszterelnöki Hivatal)
10:00 - 10:30 Építőanyagok forgalmazásának piacfelügyeleti ellenőrzése - Szűcs Péter
(Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi főosztály,
Fogyasztóvédelmi osztály, vezető főtanácsos)
10:30 - 11:00 Tartozások kezelése - Csermely Gábor (TSZSZ)
11:00 - 11:20 Kávészünet
11:20 - 11:40 A teljesítménynyilatkozat kiemelt szerepe az építőiparban - Kocsis László
(TÜV – Műszaki Értékesítési Iroda, vezető szakértő)
11:40 - 12:00 Lézeres épületdiagnosztika - Cserkúthy András (GLT Mérnökiroda Kft.)
12:00 - 12:20 Építőipari árképzés napi gyakorlata - Molnár Miklós (TERC Kft.,
ügyvezető)
12:20 - 13:20 Ebéd
2. Gondolkozzunk másképpen a 2020-as célok elérése érdekében - 13:20 - 16:00
Felvezető előadás - Dr. Laczkovits Zoltán, okl. épületszigetelő szakmérnök
A beszélgetés során az alábbi témákat érintjük:
Hőszigetelés télen
 A szabályozás 60 éve alatt az U értéke egyre csökkent, a hőszigetelési vastagság egyre
nőtt.
 A hőszigetelő anyagok lambda értékének testsűrűség szerinti változása.
 Alacsony lambda-érték = vékonyabb hőszigetelés, vékonyabb szerkezet.
Hőtehetetlenség nyáron
 Követelmények.
 A hőszigetelő anyagok D értékei.
 Alacsony lambda-érték = nagyobb D érték
Az épületgépészet szerepe az energetikai célok elérésében
A beszélgetés résztvevői:
Levezető elnök: Dr. Laczkovits Zoltán









Kruchina Sándor (Austrotherm)
Rontó Géza (MAPEI)
Gerendi Gábor (Ravatherm)
Lestyán Mária (Rockwool)
Kocsis László (TÜV)
Varga Tamás (URSA)
Rácz József (Weishaupt)

A rendezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
RÉSZVÉTELI DÍJ: 2 500 Ft + áfa (bruttó 3 175 Ft)

Molecz-Fény Kft. ezúton szeretné meghívni a kamara tagjait 2015. október 1jén, csütörtökön megrendezésre kerülő rendezvényére, amely keretein belül
megtekinthetik a 2015/2016-os év újdonságait. A világítás, fény
nélkülözhetetlen kiemelője egy tárgynak, helyiségnek, élettérnek. Ezen
funkciókra alkalmasak lehetnek a hangulatos, indirekt lámpáik vagy a hosszú
élettartamú LED-es fényforrásaik. A klasszikus és kristállyal díszített
lámpacsaládok pedig az eleganciát és magas minőséget igénylő megrendelőknek
kedvezhetnek.
A Molecz-Fény Kft. budapesti, 1200 négyzetméteres, Karolina út 17. szám alatt
található bemutatótermében több, mint 5000 darab bekötött világítótest
tekinthető meg.
Melléklet:
Epitestechnika-Konferencia.pdf

Nyíregyháza, 2015. szeptember 24.
Üdvözlettel:
a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága
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