Szerzői jogok az építészetben
3 leckés online továbbképzés meglévő és új épületek szerzői jogi kérdéseiről
2020. augusztus 25-től 2020.
szeptember 8-ig
(heti 1 db írásos továbbképzési
anyag)

Helyszín:
Online továbbképzésünket a saját
időbeosztásában, akár otthonról is
elvégezheti.

Júliusban hatályba lépett a 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet, mely már
részleteiben is szabályozza az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartással
kapcsolatos kötelezettségeket. Melyek a kötelező
Az elmúlt időszakban egyébként is gyökeresen megváltozott a szerzői jogi
szabályotás az építőiparban. Többek között bevezetésre került a nemzeti
tervvagyon fogalma, de változott az Szjt. és az Étv. szerzői joggal
kapcsolatos része is.
A FORUM Média Kiadó legújabb online továbbképzésén minden
kérdésére megkapja a választ, továbbá egy átfogó, A-Z-ig útmutatót kap
az építészeti szerzői jogok szabályozásáról. Online továbbképzésünk
során konkrét gyakorlati tippekkel látjuk el, melyek segítségével
felkészülhet az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartással kapcsolatos új
kötelezettségeire is.
Tematika
1. modul – Online tananyag, kiküldés: 2020. augusztus 25.
 A szerzői jogi szabályozásról általában
 Az építészeti szerzői jog speciális esetei
 A tervezési szerződés szabályai
 Mit jelent a felhasználási szerződés?
2. modul – Online tananyag, kiküldés: 2020. szeptember 1.
 Tervek, rajzok, modellek bele tartoznak-e az alkotás fogalmába?
 Miben nyilvánul meg az „eredeti vonás”?
 Mire nem terjed ki a szerzői jogi védelem?
 Mi minősül a mű jogosulatlan megváltoztatásának?
 Milyen jogkövetkezményei vannak a szerzői jog megsértésének?
 A szabad felhasználás esetei
3. modul – Online tananyag, kiküldés: 2020. szeptember 8.
 Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás
 A kötelező nyilatkozat formája, kötelező elemei. Kötelezettségek.
 Az önkéntes nyilatkozat

Igen, jelentkezem

Dr. Hegedűs Annamária
okleveles építészmérnök, szabályozási
szakjogász

Listaár: 39.900 Ft+áfa/fő.
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Csoportos jelentkezési akció*:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén 10%,
4 vagy annál több jelentkező esetén 15% kedvezményt biztosítunk a
részvételi díjból.
10% mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10%
kedvezmény. Ehhez a megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell
megadnia.
Ingyenes részvétel FAM tagoknak!
A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel ingyenes.
További részletekéért látogassa meg a www.forumakademia.hu weboldalt!
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.
Részvételi feltételek
Jelentkezését a rendszerünkben történt rögzítés után e-mailben visszaigazoljuk
Önnek. A részvételi díj befizetésére szolgáló átutalásos számlát a képzés indulása
előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton, elsőbbségi küldeményként küldjük
ki ügyfeleink részére, illetve a számlaképet pdf formátumban is megküldjük az
ügyfél által megadott e-mail címre. A képzés előtti 20. napig történő írásbeli
lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés kezdete előtti 20.
napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel
technikai költségként. Ez utáni lemondás esetén a teljes részvételi díj esedékes.
Amennyiben a jelentkező nem tud részt venni a digitális oktatáson, lehetősége van
maga helyett más résztvevőt megnevezni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy
nem megfelelő érdeklődés esetén a képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat
visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a
változtatás jogát fenntartja.

fővel Szerzői jogok az építészetben című kombinált képzésre!
(8389)

Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe

*Cég adószáma, fő tevékenysége
*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

Dátum

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum 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 Forum 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@forum-media.hu e-mail címen,
telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen, vagy
postai úton, a 1139 Budapest, Váci út 91. címre
küldött levélben.

Cégszerű aláírás
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