Tervezők, szakértők számára a 266/2013.(VII.11.) Kormányrendelet és
a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata szerinti,
gáz- és olajipari szakterületen szakmai továbbképzés indul,
melynek elvégzésével a résztvevő eleget tehet a jogszabály szerinti
éves továbbképzési kötelezettségének.
(További elfogadó tagozatok: Épületgépészeti)
A képzés címe: Gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szabályzata,
figyelemmel a bekövetkezett és a várható változásokra
A továbbképzés időpontja:

2018. november 15. (csütörtök) 9.00 – 15.00

Helyszín:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara előadóterme
1094 Budapest, Angyal utca 1-3., I. emelet

Jelentkezési határidő:

2018. november 13.

Fizetendő részvételi díj:

10.000,-Ft + áfa / fő, összesen 12.700,-Ft

Fizetés módja:
Számlatulajdonos:
Számlaszám:

átutalás
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
OTP 11784009-21124334

Jelentkezni lehet: e-mailen a jelentkezési lap visszaküldésével a
szeszak.veronika@bpmk.hu e-mail címre, vagy személyesen a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara irodájában (1094 Budapest, Angyal u. 1-3. fszt. 14.).
Kapcsolattartó: Szeszák Veronika
Bővebb felvilágosítás kérhető: telefonon (06-1) 455 88 65/28-as mellék, vagy
e-mailen: szeszak.veronika@bpmk.hu
Részvétel: a jelentkezés sorrendjében történik.
Regisztráció: 8.30–tól a helyszínen (jelenléti ív aláírása)
Papír alapú igazolás már nem kerül kiosztásra, az előadáson résztvevő kamarai
tagok és / vagy nyilvántartottak részvételét az e-mérnök rendszerben rögzítjük.
Az előadások végeztével ismételt létszámellenőrzés lesz, a részvételt csak abban
az esetben rögzítjük, ha a jelenléti íven mindkét aláírás szerepel és a
továbbképzési díj is befizetésre került!

2018. november 15.

Gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
szabályzata, figyelemmel a bekövetkezett és a
várható változásokra
1.

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel
összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletet
érintő jogszabályi változások (pl.: GET, GET Vhr., 42/2017. (XII. 11.) NGM
rendelet).

2.

A hatályos Műszaki Biztonsági Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat)
hivatkozott
jogszabályokban
időközben
bekövetkezett
változások
(pl.: készülékcsere, műszaki-biztonsági felülvizsgálat, a gázszerelők és
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételei, stb.).

3.

A gázkészülék irányelv/rendelet és az építési termék rendelet
magyarországi alkalmazásának anomáliái [22/1998. (IV. 17. ) IKIM
rendelet,
Gas Appliances Directive – GAD, Gas Appliances Regulation – GAR,
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, Construction Products Regulation –
CPR], és azok sajátos értelmezéseinek gyakorlati következményei.

4.

A CEN/TR 1749, a gázfogyasztó készülékeknek az égéstermék-elvezetés
módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere, a Szabályzatban
alkalmazott fogalmak, és azok módosításának szükségessége (pl. kémény,
égéstermék-elvezető és égéstermék-vezető fogalmak).

5.

Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány (ATB) és érvényességének kérdése a
Szabályzat vonatkozásában.

6.

A 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről, a 21/2016.
(VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól és a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet és a Szabályzat
kapcsolata.

Előadó: Blazsovszky László, GMSZB elnök

