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Téma:
• 2016. április 7 -én konferencia
felelősségbiztosításról.
• Közlekedésfejlesztési projektek listája.

kerül

megrendezésre

a

tervezői

2016. április 7 -én konferencia kerül megrendezésre a tervezői felelősségbiztosításról.
A tervezett napirend:
• Tájékoztatás a Magyar Mérnöki Kamara Vállalkozói Kollégiumáról.
Előadó: Dezső Zsigmond.
• A tervezők és a cégek anyagi felelőssége a különböző vállalkozói formák esetében
(egyéni vállalkozó, bt., kft) Előadó dr. Karl Gábor ügyvéd
• A felelősségbiztosítás részei, feltételei. A különböző biztosítási módozatok
összehasonlítása. Előadó: Volkai János
• Más biztosítási formák, biztosítási lehetőségek. Előadó: dr. Bata Zoltán ügyvéd
• Kérdések, zárszó.
A konferencia helyszíne: Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (ingyenes parkolás)
A konferencia: 14:15-kor kezdődik, gyülekezés 14:00 órától.
A konferencia ingyenes, de a szervezés miatt jelentkezni kell az alábbi linkre kattintva:
https://www.surveymonkey.com/r/3L236VX
A konferencián bárkit szívesen látnak, de elsősorban a tervező vállalkozások vezető
tisztségvizelőit.
A konferenciának jelentőséget ad, hogy a Kormány a tervezői felelősségbiztosítás kötelezővé
tételét tervezi. A gyakorló vezetők véleményének megismerésével, összegyűjtésével hozzá
kívánunk járulni a tervezők érdekeit is figyelembe vevő szabályozás megalkotásához.
Az Operatív Programok Monitoring Bizottsága delegáltjaként a Magyar Mérnöki Kamara
megkapta az IKOP 2016. évi éves fejlesztési keretről szóló dokumentumot, amely tartalmazza
összevontan a már 2015-ben megjelent, valamint a 2016-ra tervezett kiemelt
közlekedésfejlesztési projektek listáját.
A dokumentumot csatoljuk szíves tájékoztatásul. A dokumentummal kapcsolatban jelezzük,
hogy a könnyebb kezelhetőség érdekében az általános, megyékhez nem kapcsolódó
projekteket, zöld színnel míg a megyei kamara területét érintő közlekedési vonatkozású
projekteket sárga színnel kiemeltük.
Javasoljuk ezen projektek figyelemmel kísérését és kérjük, hogy amennyiben a jelzett
fejlesztésekre vonatkozóan felvetése van, vagy esetleg valamelyik projekttel nem ért egyet,

úgy arról 2016. március 29. (kedd) 14.00 óráig a bpe@mmk.hu valamint másolatban a
montoring@mmk.hu címeken tájékoztatni szíveskedjenek.
Az összesített kamarai álláspontot legkésőbb március 30-ig (szerda) kell a Monitoring
Bizottság Titkársága részére megküldeni.
Melléklet: IKOP_ÉFK_2016_2016_03_11_MB-nek-SZABOLCS-1.pdf
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