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Komárom-Esztergom Megyei 

MÉRNÖKI KAMARA 

Tisztelt Kollegina! 

Tisztelt Kollega!        Iktatószám: KE_Á/296-1/2021. 

 

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. 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara,  

kötelező szakmai továbbképzést tart, 

 hírközlési és informatikai szakterületen 

a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére. 

(Nyilvántartási szám: 11/05/2021-009) 
 

Időpont: 2021. október 14. 900 óra 

Helyszín:  Edutus Egyetem „A” épület 

Tatabánya, Stúdium tér 1. 
 

A személyes részvétel létszámkorlátja 70 fő, így ezeket a helyeket a jelentkezés sorrendjében regisztráljuk a kamarai 

szakmagyakorlók részére, továbbá a jelenleg hatályos szabályozás alapján nekik védettségi igazolvány bemutatása 

szükséges. 
 

A továbbképzésen lehetőséget biztosítunk az online csatlakozásra is. 
 

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 

továbbképzésének 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. október 11. 
 

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 (volt UPC, jelenleg Vodafone) 

telefonszámokon lehet. 

Program: 

0900 Megnyitó 

 9 05  Infokommunikációs rendszertechnika 

Előadó: Dr. Kovács Oszkár okl. villamosmérnök, MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat elnökségi tagja 

Közben kb. 10:30-kor 15 perc szünet 

1215 S z ü n e t 

1230 A távközlő hálózatok erősáramú kérdései 

Előadó: Janklovics Zoltán okl. villamosmérnök, hírközlési és mérnökinformatikai szakértő 

mailto:tovabbkepzes.kamara11@gmail.com


Kb. 1415 a rendezvény zárása 

 

Köszönjük szíves együttműködését és várjuk jelentkezését. 
 

 

Tisztelettel: 
 

Vinitor Ágnes 

titkár 


