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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a Fejér Megyei Építészek Kamarája
által szervezett „ Jogszabályi változások az építészetben - 2017” szakmai napra
A szakmai nap helyszíne:

Szabadművelődés Háza
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

Időpontja:

2017. április 25. (kedd) 14:00 – 17:00

A szakmai nap programja:
13:45 – 14:00 Érkezés, regisztráció
14:00 – 14:05 Megnyitó, köszöntő
Németh László a FÉK elnöke
14:05 – 15:15 Ha már kötelező, legyen hasznos is: kötelező tervezői és fővállalkozó kivitelezői
felelősségbiztosítás
Előadó: Dr. Püski András
ügyvéd, biztosítási szakjogász
A 2017. január 1. napjától bevezetett kötelező tervezői és fővállalkozó kivitelezői
felelősségbiztosítás részletszabályait nagyon sokan nem ismerik. Arra az érintetteknek
nagyon kevés lehetőségük van, hogy érdemi segítséget kapjanak a biztosítás
kiválasztásában, hiszen nem lehet az egyes biztosítási lehetőségeket általánosítani, és
azt mondani, hogy minden szakembernek az egyik, vagy a másik biztosítást kell
megkötnie. Lényeges, hogy a kötelező biztosítás megkötése során mérlegeljék az
érintettek, hogy mire terjed ki a fedezet, és milyen biztosítással érezhetné magát
nagyobb biztonságban – akár ugyanolyan mértékű biztosítási díj mellett. Az előadás
természetesen részletesen bemutatja a kötelező felelősségbiztosítás jogszabályi
hátterét is.
15:15 – 16:45 Gyakorlatias magyarázatok a 2017. évi jogszabályváltozások építőipari
alkalmazásához
Előadó: dr. Jámbor Attila
ügyvéd, egyetemi oktató, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, az
Építésijog.hu szerkesztője
2017. januárjától változott egyebek mellett az Építési törvény, az Eljárási kódex és a
Kivitelezési kódex is, illetve hamarosan találkozhatunk az első településképi
rendeletekkel. Az előadás a gyakorlati szempontokat figyelembe véve összegyűjti,
hogy mit kell máshogyan végezni, dokumentálni egy beruházás során. Kiemelten
lényeges, hogy az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
szabályozása teljesen átalakult, illetve a kivitelezési dokumentációhoz, építési
naplóhoz kötött tevékenységek körében is koncepcióváltásra került sor. A folyamatban
lévő engedélyezési eljárásokat és a már megkezdett kivitelezési munkákat is érintik a
a jogszabályváltozások.
A szakmai napon való részvétel kamaránk tagjainak ingyenes.
Továbbképzési pontértéke: értékelés alatt
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