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: Szilárdásvány-bányászati)
A képzés címe: A gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szabályzatában (MBSz)
bekövetkezett és várható változások, a tervezők feladatainak bővülése

A továbbképzés időpontja:
Helyszín:

2019. november 29. (péntek) 9.00 – 15.00
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
1111 Budapest, Egry József u. 1., E épület, A előadó

Jelentkezési határidő:

2019. november 20.

Fizetendő részvételi díj:

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

Fizetés módja:

átutalással (kiküldött díjbekérő alapján)

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 (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.).
Kapcsolattartó: Szeszák Veronika
Bővebb felvilágosítás kérhető: telefonon (06-1) 455 88 65, 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!

2019. november 29.
A gáz csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szabályzatában (MBSz)
bekövetkezett és várható változások, a tervezők feladatainak bővülése

Előadó: Blazsovszky László

Az előadás kiemelten foglalkozik a gáztörvényt, a végrehajtására kiadott Korm.
rendeletet és az MBSZ-t hatályba léptető rendeletet érintő, időközben
bekövetkezett és tervezett változásaival, így a teljesség igénye nélkül:
a)

a gázkészülék irányelvet felváltó gázkészülék rendelet;

b)

a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók érintettsége a gázfogyasztó
készülékek telepítési folyamatában;

c)

a tervköteles készülékcserék résztvevői és folyamatai;

d)

a megváltozott műszaki-biztonsági ellenőrzés;

e)

új, az MBSZ alkalmazását érintő jogszabályok.

1.

A gázkészülék irányelvet (Gas Appliances Directive - GAD) felváltó
gázkészülék rendelet (Gas Appliances Regulation - GAR);

2.

A tervezői felelősség és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók
érintettsége a gázfogyasztó készülékek telepítési folyamatában;

3.

Új fejezet az MBSZ közzétételre leadott változatában a gázfogyasztó
készülékek tanúsított típusaitól függő telepítési előírások részletezése;

4.

Az egyszerűsített készülékcsere résztvevői és folyamata;

5.

A tervköteles készülékcserék résztvevői és folyamatai;

6.

A megváltozott műszaki-biztonsági ellenőrzés (feladatok, felelősség és
hatáskörök);

7.

A megváltozott műszaki-biztonsági felülvizsgálat;

8.

Új rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök
betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról;

9.

Új rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége
folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és
nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó
kötelezettségek
be
nem
tartásának
esetén
alkalmazandó
jogkövetkezményekről.

