MEGHÍVÓ
ÉPÍTÉSÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE
Tisztelt Kollégák!
Ahogyan azt az elmúlt években már megszokhatták, 2014 utolsó negyedévében is
megrendezzük kétnapos országos szakmai konferenciánkat az„együtt töltött idő” jegyében.
Tisztelettel meghívjuk az építészet-építésügy területén tevékenykedő szakembereket, az

"Újabb változások előtt” című
VII. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napokra, az alábbi program szerint!
Időpont: 2014. december 4-5.
Helyszín: Hotel Silver **** superior, Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
(a konferenciának helyet adó szálloda honlapja: http://www.hotelsilver.hu)
Részvételi szándék esetén kérjük, szíveskedjenek kitölteni a külön mellékelt Regisztrációs lapot, és megküldeni
elektronikus úton a regisztracio.konferencia@gmail.com e-mail címre (excel formátumban, aláírás nélkül
érvényes, kérjük, egy regisztrációs lapon csak egy személy regisztráljon)!
(Ha nem kap visszajelzést a regisztrációjáról, kérjük, telefonon jelezze!)

Jelentkezni 2014. december 3-áig lehet!
További információ a programokkal, ellátással, számlázással, regisztrációval kapcsolatban alább,
illetve a +36 59/898-039, vagy a +36 30/48-49-114 számon, vagy a fenti e-mail címen.
Várjuk szíves jelentkezésüket!
Részvételi díj, egyéb költségek:
Ha szállást kér (szobánként 2 személy elhelyezése esetén) 25 000 Ft, ÉISZK tagoknak (ha nincs tagdíjtartozásuk) 21 000 Ft
(tartalmazza: szobát, szolgáltatásokat /wellness, köntös stb. a 1. melléklet szerint/, előadásokat, jegyzettömböt, frissítőket, első nap
ebédet és vacsorát, másnap reggelit, a menü a 2. mellékletben található).
Ha nem kér szállást 16 000 Ft, kollégiumi tagoknak (ha nincs tagdíjtartozásuk) 14 000 Ft mindkét napra (1. nap ebéddel).
Egyszemélyes szoba igénylése - fentieken túl - további 4500 Ft.
Ha nem kér szállást, de az első napon vacsorát igen, vagy a második napon ebédet, akkor plusz 4500 Ft, amely szintén előre
fizetendő. Az étkezési jegyek a regisztrációkor vehetők át, azoknak is, akik szállás kértek, és azoknak is, akik nem!
Arra is van lehetőség, hogy hosszúhétvégére tovább maradjon, ez esetben péntek (és szombat) éjszakára a szállás kétszemélyes
szobában 8000 Ft/fő/éj áron biztosítjuk (egyszemélyes szobában 10000 Ft/fő/éj összegért), az ebédet, vacsorát 4500 Ft/fő/alkalom, plusz
450 Ft idegenforgalmi adó, amelyek mind a helyszínen fizetendők!!!
A fenti díjak a parkolást is tartalmazzák!
A közölt összegek 1 főre és áfával értendők!

Jelentkezési tudnivalók:
Jelentkezés esetén a részvételi díjat (előbbiek szerint) 2014. december 3-áig kérjük átutalni a szervező,
„KISSTERV Településtervezési” Kft. 70100011-11098498-00000000 számú bankszámlájára (Figyelem! A 2013.
évihez képest a számlaszám megváltozott!)
A konferenciára a jelentkezés a pontosan kitöltött regisztrációs lap (külön excel melléklet) megküldésével és
a részvételi díj befizetésével együtt történik meg! A regisztrációs lap díjfizetés nélkül érvénytelen!
Kizárólag az a személy vehet részt a rendezvényen, akinek a részvételi díja a megadott határidőig, azaz
legkésőbb 2014. december 3-áig beérkezik a megadott számlaszámra!

A rendezvény szervezője:

www.kiss-terv.hu
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VII. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok
2014. december 4-5.– Hotel Silver**** superior, Hajdúszoboszló

PROGRAM TERVEZET
(A programváltozás jogát fenntartjuk!)

December 4. (csütörtök)

(Levezető: Kiss György Csaba főtitkár)

9.00

Regisztráció (kávé, ásványvíz, pogácsa)

10.00

Megnyitó. Az ÉISZK Elnökének és Hajdúszoboszló város polgármesterének köszöntője

10.30

Az építészeti-építésügyi stratégiáról. Milyen tervek vannak az építésügy területén?
Előadó: Füleky Zsolt - építészetért- és építésügyi helyettes államtitkár (ME)

11.45

Szünet (15 perc)

12.00

Az építésgazdaságot érintő változások, konstruktív együttműködés a kormányzat és a piaci szereplők között.
Előadó: Dr. Nagy Ádám - az Ipari és Építésgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese (NGM)

13.00

Ebéd (svédasztalos, menü a 2. mellékletben található)

14.30

Az ÉTDR jelene és jövője–működési tapasztalatok, várható fejlesztések. Előadó: Rudan Pál - termékigazgató (LLTK)
Az ÉTDR a gyakorlatban – kérdések és válaszok. Előadó: Tringer Tamás - ÉTDR szakértő, Szakértői
Rendszertámogató Osztály (LLTK-ÉISZK). Kérdések előre beküldhetők!

16.00

Kérdések, konzultáció, szekcióülések, tematikus vita (Kérdések előre beküldhetők!):
Az építészeti-építésügyi stratégia megalkotásához az ÉISZK által a Miniszterelnökséghez benyújtandó
helyzetfeltárás- és javaslattétel megvitatása (együttgondolkodás) (Munkaanyag letölthető a www.eiszk.hu oldalról
/főoldalon felülről a 2. bejegyzés/).
Levezetők: az ÉISZK elnökségi tagjai, Kálmánné Buglyó Judit, további felkért szakértők

17.30

Az ÉISZK nyilvános közgyűlése
Szabadfoglalkozás, wellness (A wellness részleg 23 óráig vehető igénybe! – 1. melléklet.)

19.00

Vacsora (svédasztalos, élőzene szolgáltatással, menü a 2. mellékletben található), előtte rövid néptánc műsor

20.30

Kötetlen szakmai beszélgetés (pálinkakóstolóval, 3. melléklet szerint) (Kóstolójegy a regisztrációtól kezdve a
regisztrációs pultnál vásárolható meg 14 óráig.)

December 5. (péntek)
8.00

Reggeli

9.00

Az építésügyi hatósági feladatellátás tapasztalatai. Előadó: Kálmánné Buglyó Judit - építésügyi és örökségvédelmi
osztályvezető (HBMKH-ÉISZK)

10.00

A Budapesti úszó világbajnokságra a Duna partra tervezett egyik új létesítmény terveinek bemutatása. Előadó:
BMSK munkatársa

10.45

Szünet (15 perc)

11.00

Az elektronikus építési naplóról, az építésfelügyelet munkája, hatásköre, kapcsolódása az elsőfokú építésügyi
hatósági feladatokhoz. Előadó: Kiss Andor – Szentendrei Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala - Hivatalvezető

12.00

Adalékok a vidék építészetének vizsgálatához. Előadó: Markó Balázs - Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar dékánja

13.00

Zárszó: Az „együtt töltött idő termése”, sorsolás (lásd alább), kredit igazolások kiosztása

13.30

Ebéd (svédasztalos, aki külön igényelt a regisztráció során, menü a 2. mellékletben található)

14.30

Az együtt töltött idő folytatása, nyilvános szakmai kerekasztal beszélgetés az érintett szakmai szervezetek
vezetőivel (MÉK, MMK, MUT, MÉSZ, OFK)

Figyelem!!! Nyereményjáték!!! A rendezvényen résztvevő szállóvendégek között 2 főre szóló 2 éjszakás /3 nap/ félpanziós szállás kerül kisorsolásra a
rendezvény végén!!!
A rendezvény MÉK (esetleg MMK) akkreditációja folyamatban van!
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