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Az előadás Az előadó 

címe időtartama neve titulusa/beosztása végzettsége 

TERVEZETEK     

     

A közigazgatási rendszer változásai, 
és hatásuk a építőipari tevékenység-
re 

1*45’ 
Dancs Norbert 
dnpapa@freemail.hu 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járá-
si Hivatala, hivatalvezető  

GD-07-0723, földmérőmérnök, 
igazgatásszervező MA 

Az építési törvény változásainak be-
mutatása, különös tekintettel a ter-
vezők és szakértők, illetve a műszaki 
ellenőrök és felelős műszaki vezetők 
feladataira 

3*45’ 
Kozári Mihály 
kozari.mihaly@fejer.kdrkh.hu 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi Hivatalá-
nak Építésfelügyelete, osz-
tályvezető 

T-korl.-07-0238, okl. építőmér-
nök 

Az építési törvény változásainak át-
vezetése a kapcsolódó jogszabályok-
ban 

1*45’ Molnár István 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járá-
si Hivatala, osztályvezető 

 

A kamarai törvény változásainak 
bemutatása 

1*45 
Kumánovics György 
titkar@fmmk.hu 

FMMK titkára okl. mérnök 

Az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedé-

lyezési eljárást Támogató elektronikus 

Dokumentációs Rendszer) szolgálta-
tásai, használata, különösen a terve-
zői és szakértői feladatokhoz 
/bemutatóval/ 

1*45’ 
BM munkatársa és Kozári Mi-
hály 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi Hivatalá-
nak Építésfelügyelete, osz-
tályvezető 

T-korl.-07-0238, okl. építőmér-
nök 

Az Elektronikus Építési Napló szolgál-
tatásai, használata, különösen fele-
lős műszaki vezetők és műszaki elle-
nőrök feladatai során /bemutatóval/ 

1*45’ 
BM munkatársa és Molnár Ist-
ván 

Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járá-
si Hivatala, osztályvezető 
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Az előadások kivonatai 

Dancs Norbert: A közigazgatási rendszer változásai, és hatásuk a építőipari tevékenységre 

Az előadás bemutatja a közigazgatás 2013. évi változásait, kiemelten a járási rendszer 
kialakításának célját. A hallgatóság megismerkedhet a járási hivatalok építési, építésfe-
lügyeleti feladataival, az új hatósági szereplők elvárásaival 
 

Kozári Mihály: Az építési törvény változásainak bemutatása, különös tekintettel a tervezők és 
szakértők, illetve a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők feladataira  

A törvényi változások mindig nehéz feladat elé állítják a műszaki élet szereplőit, mivel 
nem könnyű figyelni a változások apró részleteire. Ebben az előadásban pont ezekről a 
kérdésekről kaphatnak megfelelő tájékoztatást. Fontos cél annak bemutatása, milyen 
kiemelten hangsúlyos szempontokra kell figyelni a műszaki szakembereknek, hogy elke-
rülhetőek legyen a bírságolások. 

 

Molnár István: Az építési törvény változásainak átvezetése a kapcsolódó jogszabályokban 

Az előző témakörök további részletezése, kifejezetten az „eljáró hatóság” szempontjai-
nak bemutatása. Egyúttal fontos cél az is, hogy a szereplők bemutatkozzanak, ezért is az 
új hivatal egyik osztályvezetője mutatja be ezt a témakört. 

 

Kumánovics György: A kamarai törvény változásainak bemutatása 

Az építési törvény vonzataként több változás érte a kamarai törvényt is. Ezek ugyan nem 
minden esetben éreztetik hatásukat a mindennapi feladatok során, de ismertük a kellő 
tájékozottság részének tekinthető. 

 

BM munkatársa és Kozári Mihály: Az ÉTDR szolgáltatásai, használata, különösen a tervezői és 
szakértői feladatokhoz  

Az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentá-

ciós Rendszer) ma még kicsit homályos fogalom a műszaki életben, miközben használata 

már elvárás. Ugyan több bemutató volt az elmúlt időszakban, de ezek többnyire a hatósá-

gi felhasználók számára születtek. Most a tervezők felhasználói oldalát mutatja be az elő-

adó. 

 

BM munkatársa és Molnár István: Az Elektronikus Építési Napló szolgáltatásai, használata, kü-
lönösen felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök feladatai során  

Az elektronikus építési napló használatának kérdései is tisztázatlanok az érintettek köré-
ben. Szükségszerű eloszlatni a kételyeket a kivitelezésben dolgozók előtt, mivel haszná-
lata inkább előnyöket rejt magában.  

 


