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Komárom-Esztergom Megyei 

MÉRNÖKI KAMARA 

 

Tisztelt Kollegina! 

Tisztelt Kollega!        Iktatószám: KE_Á/93-1/2021. 

 

2017. január 1-től a tervezők és szakértők mellett ismét előírás lett a felelős műszaki vezetők és műszaki 

ellenőrök, továbbá 2020. január 1-től az épületenergetikai tanúsítók évenkénti kötelező szakmai képzése (az öt 

évente egyszer teljesítendő kötelező jogi képzés mellett). 

A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata alapján évente egy alkalommal kell részt venni a területi 

kamara által szervezett szakmai továbbképzésen. 

 

Tekintettel a korábban e témában megtartott online szakmai rendezvénnyel kapcsolatos nagy érdeklődésre, a 

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara ismét megszervezi a 

 

„Változások az építésügy jogi szabályozásában” című 

tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök, épületenergetikai tanúsítók részére szóló 

online kötelező szakmai továbbképzést 

az építési szakterületen. 

(Nyilvántartási szám: 11/01/2021-005) 

 

Időpont: 2021. április 7. 900 óra 

Az online közvetítés a KEM Mérnöki Kamara székhelyéről történik. 

 

A részvételt a Kamara rögzíti az MMK Integrált Informatikai Rendszerébe és kérésre arról igazolást is ad, amely 

bizonyítja, hogy Ön eleget tett a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerint az ún. kötelező szakmai képzésének 

a 2021. évre vonatkozóan. 

 

A részvételi díj  10.000, - Ft/fő, melyhez a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara szakmagyakorlói 

3.000,- Ft/fő támogatást kapnak. 

A részvételi díj tartalmazza a szervezés, az oktatás és az oktatási anyag elektronikus átadásának költségét. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. április 2. 

Az online közvetítés megfelelő minősége és a rendezvény kamarai szabályzatoknak megfelelő koordinálása 

érdekében a jelentkezéseket létszámkorlát figyelembevételével tudjuk fogadni.  

 

Jelentkezni lehet: a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével a tovabbkepzes.kamara11@gmail.com e-mail 

címen. 

Érdeklődni a KEM Mérnöki Kamara titkárságán a 34/311-950 és a 06-31/789-6607 telefonszámon lehet. 

 

Köszönjük a szíves együttműködését és várjuk jelentkezését. 

 

 

Tisztelettel: 

Vinitor Ágnes 

titkár 
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Program: 

9:00 Megnyitó 

9:05 Szakmai előadás az alábbi tematika szerint – igény szerinti szünetekkel: 

• 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 

• A járványügyi vészhelyzet miatti speciális eljárásrendek (ha még aktuális lesz) 

Előadó: Kiss Andor, okl. építőmérnök, építésügyi műszaki és igazságügyi szakértő, Építőmesterek Szakmai 

Egyesülete titkára 


