VAS MEGYEIMERNOKIKAMARA
9700 Szombathely, Thokoty u.14.
Tel: 94/342-120
MERNOKI KAMARA

Datum: 2011.januar 13.

Iktatoszam: 14/2011.

Ugyintezo: Pankotay Marietta

HATOSAGI BIZONYITVANY

nev: Schmidt Tamas
kamarai nyilvantartasi szama: 18-00410
sziiletesi helye: Balassagyarmat, ideje: 1956.apr.12., anyjaneve: Piroska Anna,
lakcim: 9700 Szombathely, Karpati K.u.21.,
oklevelenek kiallitoja: okl.epitomernok a Budapest! Miiszaki Egyetem Epitomernoki Kar
Szerkezetepitomernoki szakan, szama: 89/1980., kelte: 1980.jun.17.,
igazolni kert jogosultsag: MV-Ep/A/18-00410
Nevezett kerelmere hivatalosan igazolom, hogy a kiilon jogszabaTybarnT eloirt tovabbkepzesi
kotelezettsegenek eleget tett.
Fenti szamu jogosultsaga hatarozatlan ideig ervenyes, amennyiben kiilon jogszabalyban
meghatarozott tovabbkepzesi kotelezettsegeinek teljesiteset kamaranknal 2016. januar 13-ig
tarto tovabbkepzesi idoszak lejartaig hitelt erdemloen igazolja.
Jelen hatosagi bizonyitvanyt a Vas Megyei Mernoki Kamara altal vezetett nevjegyzeki
nyilvantartas rendelkezesre allo adataibol, valamint a jogosult kerelmere az altala benyujtott
tovabbkepzesi igazolasok alapjan adtuk ki.
A hatosagi bizonyitvany kiallitasanal figyelemmel voltam Az epitesiiggyel kapcsolatos egyes
szabalyozott szakmak gyakorlasahoz kapcsolodo szakmai tovabbkepzesi rendszer reszletes
szabalyairol szolo 103/2006. (IV.28.), Az epitesi miiszaki ellenori, valamint a felelos muszaki
vezetoi szakmagyakorlasi jogosultsag reszletes szabalyairol szolo 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendelet, valamint A kozigazgatasi hatosagi eljaras-es-szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo
2004, evi CXL. torveny 83. §-ara.
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VAS MEGYEIMERNOKIKAMARA
9700 Szombathely, Thokoty u.14.
Tel: 94/342-120
MERNOKI KAMARA

Datum: 2011. januar 13.

Ugyintezo: Pankotay Marietta

Dctatoszam: 15/2011.

HATAROZAT
Schmidt Tamas 9700 Szombathely, Karpati K.u.21. szam alatti lakost
kamarai nyilvantartasi szama: 18-00410
sztiletesi helye: Balassagyarmat, ideje: 1956.apr.12., anyjaneve: Piroska Anna,
oklevelenek kiallitoja: okl.epitomernok a Budapest! Muszaki Egyetem Epitomernoki Kar
Szerkezetepitomernoki szakan, szama: 89/1980., kelte: 1980.jun.17.,
a Vas Megyei Mernoki Kamara altal vezetett Felelos muszaki vezetoi Nevjegyzekben
MV-Ep/A/18-00410
nyilvantartasi szamon hatalyban tartom.
Otevenkent, a kiilon jogszabalyban meghatarozott tovabbkepzesi feltetelek teljesfteset
igazolni kell. Tajekoztatom, hogy a hatarnapig torteno teljesites igazolasanak elmulasztasa - a
244/2006.(XII.05.) Korm.rend.8.§.(l) bek. alapjan - a felelos muszaki vezetoi nevjegyzekbol
valo torlest vonja maga utan. Az igazolasok teljes korii benyiijtasa eseten a tovabbkepzesi
idoszak ujra kezdodik.
A tovabbkepzes teljesitesenek igazolasa a kerelmezo feladata.
A tovabbkepzesi idoszak 2011. januar 13. napjaval indul.

Az MV-Ep/A jelii felelos miiszaki vezetoi tevekenysegi kort a mindenkor hatalyos jogszabaly
hatarozza meg /jelenleg a 244/2006.(XII.05.) Korm.rendelet/.
Felhivom a szives figyelmet arra, hogy a bejegyzett adataiban bekovetkezett valtozast 10
munkanapon beliil irasban koteles a Vas Megyei Mernoki Kamarahoz bejelenteni.
A hatarozat a 244/2006.(XII.05.) Kormany rendelet /tovabbiakban: R./ 2.§-ban foglalt
felhatalmazas alapjan - amennyiben engedelyes a 103/2006.(IV.28.) l.§.3.pontjaban
eloirtakat a rendelkezo reszben megadott hataridore nem teljesiti - a teriileti kamara a
R.7.§.(2)d) pontja es a 8.§.(1) bek.alapjan jar el.
Hatarozatomat a tervezo- es szakerto mernokok, valamint epiteszek szakmai kamarairol szolo
1996. evi LVIII. torveny, a kamara titkaranak hataskoret a 42.§.(2) bek., illetekesseget a
kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas jUtalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL.
torveny 21.§.(1) a.) pontja allapitja meg. /$£^1 J^%\ 2004. evi CXL torveny 128. § (2) bek. a,) Bontja a
Szombathely, 2011. januar 13.
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