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A FORUM Média Kiadó legújabb webináriumának célja, hogy iránymutatást,
magyarázatot adjon a pótmunka és a többletmunka helyes (az aktuális
jogi környezetnek is megfelelő) értelmezéséhez, ezáltal segítséget adjon a
parttalan viták mihamarabbi rendezéséhez. A képzés során nem csak a
jogi értelmezést tárgyaljuk, de olyan gyakorlati példákat is bemutatunk,
melyek a valós életből vett esetek elemzésével igyekeznek megvilágítani a két
fogalom helyes értelmezését, illetve a rossz értelmezésből fakadó
nézeteltéréseket.

Online videó-előadásunkra időponttól függetlenül, bármikor
jelentkezhet.
Az online képzés menete:
1.

Képzésünkre időponttól függetlenül bármikor jelentkezhet.

2.

Mi azonnali hozzáférést biztosítunk: az Ön által megadott email címre rögtön kiküldjük a videó-előadás eléréséhez
szükséges letöltő linket.

3.

Máris meghallgathatja, megnézheti az online előadást! A
témával kapcsolatos kérdéseit utólag is várjuk, legkésőbb a
jelentkezését követő 3 munkanapon belül, az
olvasoikerdesek@forum-media.hu email címen.
Szakértőink térítésmentesen részletes, írásos választ
adnak Önnek.

A képzés tematikája:
A többletmunka és a pótmunka fogalma, részletszabályai
 Hogyan változtak a pótmunka és többletmunka előírásai?
 A többletmunka és a pótmunka pontos fogalma és elhatárolásuk
 Milyen munkát köteles elvégezni a vállalkozó, ha a vállalkozó díj
meghatározásánál nem vették figyelembe?
 Mikor nem jogosult a vállalkozó a többletmunka értékének
megfizetését követelni a megrendelőtől?
 További kapcsolódó előírások egyéb jogszabályokban
Speciális szerződéskötési ismeretek a pótmunka és többletmunka
kapcsán
 Mire kell figyelnie a tervezőnek, kivitelezőnek, megrendelőnek
(építtetőnek) az egyes szerződések megkötésekor?
 Hogyan változnak a szereplők felelőssége az egyes szerződéseknél, a
tervezési és kivitelezési szerződéseknél?
 A terv hibájából fakadó jogok meddig érvényesíthetők?
 A kivitelezőnek van-e bármilyen felelőssége a rendelkezésére
bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan?
 Az általános szabályokhoz képest mire kell még figyelni a kivitelezési
szerződéseknél, tervezési szerződéseknél figyelemmel az új
építésügyi előírásokra is, az egyszerű bejelentés, tervezői
művezetésre tekintettel?
A többletmunka és a pótmunka a gyakorlatban
 Pót- és többletmunka: ahogy a projektek résztvevői értelmezik
 A többletmunka jellemző esetei, gyakran előforduló példák
 A pótmunka megrendelése a gyakorlatban, hibák és hiányosságok

Igen, megrendelem

a Pótmunka

Szakértő előadóink:
Dr. Hegedűs Annamária
Okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász, építész tervező
és felelős műszaki vezető.
Fischer Tamás
Igazságügyi szakértő, építési műszaki ellenőr, a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv tagja

Csoportos jelentkezési akció!
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, a 2 fő esetén 5%,
3 fő esetén 10%, 4 vagy annál több jelentkező esetén 15%
kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

és többletmunka az építőiparban

című videó-előadást! Kérem az Építési Hibák szaklapot 20% kedvezménnyel!
Cégadatok:

Jelentkező(k) adatai:

*Cég neve

*Név, e-mail cím

*Cég címe

Beosztás

*Cég adószáma

*Név, e-mail cím

Telefon

Beosztás

Fax

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10
 51–100

*Megrendelő neve, beosztása
*Megrendelő e-mail címe

(854605)

 11–20
 100 felett

 21–50
Beosztás

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés
érvényességéhez!

Dátum

cégszerű aláírás

] 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 kiadván yairól,
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 hozzájárulás omat
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.
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