Építésügyi Szabályozás
Kivonat a kézikönyv tartalmából
1.

Az építőipari kivitelezésre vonatkozó általános előírások a
Kivitelezési Kódex alapján

2.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
ellenőrzések és az építésügyi hatósági szolgáltatás szabályai

3.

Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások

4.

Az építési folyamat felügyelete

5.

Jogorvoslati eljárás

Szerkeszthető segédletek, hatályos jogszabálygyűjtemény:
1. Szerződés- és jegyzőkönyvminták
2. Formanyomtatványok
3. Útmutató a bírság és a kártérítés elkerüléséhez
4. Bírósági határozatok, esettanulmányok
5. Hatályos jogszabálygyűjtemény

Szerzőink: Arató Zoltán az NMH MMI szakmai tanácsadója,
Dr. Hegedűs Annamária építészmérnök, szabályozási szakjogász,
6. Felkészülés a munkaügyi és a munkavédelmi helyszíni szemlére Dr. Kocsis Barbara az NMH MMI jogásza, Dr. Papp Ferenc jogász,
Dr. Solt Anna egyéni ügyvéd, Fischer Tamás okl. épületgépész
7. OTÉK
mérnök, épületenergetikai tanúsító, igazságügyi szakértő, műszaki
ellenőr, Gráf Ottó okleveles építészmérnök, egyetemi szakmérnök,
8. Szerződések és felelősség az építőiparban
rehabilitációs környezettervező, Szabó Zsuzsanna építészmérnök,
9. Építési termékek teljesítményigazolása
Szende Árpád építésügyi, igazságügyi szakértő, Szőke László építésztervező és beruházáslebonyolító, Szőkéné dr. Vártok Amarill ügyvéd
10. Az épületek energetikai jellemzőinek kötelező tanúsítása
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példányban!

Az optimum verziót választom – ára: 59.900 Ft + áfa (+csomagolási és postaköltség)


A kézikönyv nyomtatott és digitális formában



Online segédletek



Kiegészítő szakmai tartalmak



Korlátlan szakmai tanácsadás

Az éves online előfizetést választom – ára: 89.900 Ft + áfa
 Az alapcsomag elemein túl a kézikönyv frissítései digitális formában, 1 éven keresztül.
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10% kedvezményt biztosítunk! Ehhez önnek a megrendelés
során a MIKRO10 kuponkódot kell megadnia.

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a
GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom emailben a forum-media@ forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91.
címre küldött lemondási kérelem útján.

Cég neve:
Cég címe:
Cég / Intézmény fő tevékenysége, adószáma:
A megrendelő neve, beosztása:
Telefon:

E-mail:
2020.

51128
aláírás és bélyegző
Termékünket – a számlával együtt – kiszállítjuk a megadott címre. A fizetés módja: banki átutalás. Alapcsomag esetén a megrendelő részére automatikusan
számlázzuk és küldjük a termék frissítését, ez az aktualizáló szolgáltatás a megrendelő írásos nyilatkozatával bármikor megszüntethető. Éves hozzáférést
biztosító csomag esetén, amennyiben Ön más jellegű szándékát felénk legkésőbb 14 nappal az éves hozzáférés lejárta előtt írásban nem jelzi, úgy hozzáférését
automatikusan meghosszabbítjuk. Az éves hozzáférést biztosító csomag kizárólag digitális formában érhető el. A Kiadó a tartalmi változtatás jogát fenntartja.
Megrendelésével Ön elfogadja a Forum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit: www.forum-media.hu. Amennyiben nem szeretne tőlünk postai
úton több levelet kapni, kérjük, jelezze írásban a forum-media@forum-media.hu címen.

Megrendelését emailben, faxon és postai úton is beküldheti hozzánk a fenti elérhetőségekre.
A megrendelőlap eredeti, fénymásolt és szkennelt változatát is elfogadjuk.

