MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

Beruházáslebonyolítói mesteriskola
ŐSZI képzés – előzetes tájékoztató
A beruházások hazánkban eddig nem tapasztalt méretű bővülése párosul a minőségi,
gazdaságossági igények emelkedésével. Az új kihívások teljesítéséhez jelentős többlet
tudásra van szükség. A cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele,
hogy
e
kimagasló
tudással
rendelkező
beruházáslebonyolítókat
foglalkoztassanak.
A Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával, az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Magyar Projektmenedzsment
Szövetséggel, valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségével közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházáslebonyolítók ehhez a
tudáshoz hozzájuthassanak.
A kidolgozásra kerülő Mesteriskola átfogó ismereteket ad a képzés során a résztvevőknek,
különös hangsúlyt fektetve a gyakorlati tapasztalatok átadására. A képzés három alapvető
blokkból áll:
I.

A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, a rendszer alapjai

II.

A beruházáslebonyolítás az építési beruházások folyamatában

III.

Esettanulmányok, projektek – tapasztalatok

A képzés időtartama:

96 óra / 16 blokk

A képzés tervezett kezdési időpontja:

2019. III. negyedév

A képzés strukturája:

plenáris előadások
konzultációs szakmai blokkok

A képzés részvételi feltételei:
felsőfokú szakirányú végzettség
előnyt jelent a beruházások előkészítésében, az építőipari
kivitelezésben, az építési tevékenység lebonyolításában
szerzett gyakorlat
A képzés díja:

450.000.- + ÁFA
A képzés lezárásaként a hallgatók beszámoló írásával tesznek
tanúságot a képzési anyag elsajátításáról, és erről a Magyar
Mérnöki Kamara tanúsítványt ad ki az eredményes vizsgát
követően.
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A 96 órás képzés tematikai vázlata
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A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, a rendszer
alapjai

A hazai építési piac bemutatása, a beruházás-lebonyolító működési környezete
A beruházási folyamatok rendszere
A jogi szabályozási környezet
Gazdasági és pénzügyi ismeretek
Építési projekt-menedzsment ismeretek
Speciális keretek, területek
A beruházáslebonyolító „státusza”
A beruházás-lebonyolítás az építési beruházások folyamatában

A projekt megalapozása, beruházási program, tervezési program
Tervezés-menedzsment, a tervező(k), valamint a műszaki ellenőr kiválasztása
Az építési beruházásokhoz szükséges engedélyek megszerzése, illetve ezen folyamatok
koordinációja
Az építési beruházás vállalkozásba-adása, a kivitelező kiválasztása
Az építési beruházás kivitelezése
Projektzárás és az azt követő feladatok
Esettanulmányok, projektek – tapasztalatok

Magasépítési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
Vonalas építési (közlekedési: út, vasút) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
Közmű-, vagy környezetvédelmi építési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
Technológiai szerelési munkákat is tartalmazó (ipari, energetikai stb.) beruházás
lebonyolítói munkái és tapasztalatai.
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