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VÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN 
ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY, E-NAPLÓ 

Előadónk: 

Dr. Papp Ferenc 
jogász, szakmai főtanácsadó 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. május 25. csütörtök 
10-15.00 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, reggeli sütemények 
 
 
 
Részvételi díj: 

19 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2  000 Ft + áfa/ fő  
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 

 
 Ajánló: 

Módosult az Építésügyi törvény! Már nemcsak új lakóingatlan, 
hanem átalakítás, felújítás esetében is lehet alkalmazni az 
egyszerű bejelentést és várhatóan ezt kiterjesztik a 300 
négyzetméter feletti lakóingatlanokra is. Előadónk ismerteti 
többek között az egyszerű bejelentésre vonatkozó jogszabályi 
változásokat, a településkép védelem új szabályait, az 
építésfelügyelet kibővült jogköreit, a teljesítésigazolási 
szakértői szerv eljárásával kapcsolatos változásokat, valamint az 
e-naplóval kapcsolatos tudnivalókat. 
 

Témakörök: 

Átalakítás, felújítás esetében alkalmazható egyszerű bejelentés ▪ 
Kötelező tervezői művezetés és felelősségbiztosítás ▪ Építési 
napló vezetése egyszerű bejelentésénél ▪ Az építésfelügyeleti 
hatóság kibővült jogkörei ▪ Építési napló hiányában megtiltható a 
kivitelezési tevékenység ▪ Bírságok, szankciók ▪ A 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásával kapcsolatos 
változások ▪ A felelős műszaki vezető nélkül végezhető 
kivitelezési tevékenység változása ▪ Az e-epites.hu bemutatása ▪ 
Az e-napló, az e-főnapló és az e-alnapló készenlétbe helyezése ▪ 
Kik tehetnek bejegyzést az e-naplóba és kik tekinthetnek bele ▪ 
Szerepkörök az e-naplóban ▪ Az online és az offline napi jelentés 
▪ Felelős műszaki vezetői nyilatkozat készítése ▪ Az e-napló, az e-
főnapló és az e-alnapló zárása ▪ Konzultáció 
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System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 

 

Cégnév:  ..........................................................................................
  

Cím:   ...........................................................................................
  

Jelentkező neve:   ............................................................................
  

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................

Kérek ebédet:    �                         Vegetáriánus menüt kérek: �  

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!  
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:..........................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 

 
Kelt: 2017…………………………….. P. H. ……………………………………………………….  

 


