
 
 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM (ÉISZK) 

(5350 Tiszafüred, Fő u. 29.) 
 

MEGHÍVJA ÖNT 
 

az „Egy dolog az állandó, a változás” c. 

 IX. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok 

KONFERENCIÁRA 
 

Időpont: 2017. március 30-31.  

Helyszín: Tiszafüred, Hableány Hotel*** (5358 Tiszafüred-
Örvény, Hunyadi út 2.) 

 

 A konferenciának helyet adó - közvetlenül az élő Tiszára néző - szálloda 
honlapja: http://hableanyhotel.hu  

Részvételi szándék esetén kérjük, szíveskedjenek kitölteni a www.eiszk.hu 
oldalról az ONLINE REGISZTRÁCIÓS LAPOT, vagy az www.eiszk.hu 

(Események menüpont alatt) oldalról letölthető regisztrációs lapot kitölteni és 
megküldeni elektronikus úton a regisztracio.konferencia@gmail.com e-mail címre 
(excel formátumban, aláírás nélkül érvényes, kérjük, egy regisztrációs lapon csak 

egy személy regisztráljon)! 
 

(Ha nem kap visszajelzést a szervezőtől a regisztrációjáról napokon belül, de legkésőbb 
március 29-éig, kérjük, hogy a lenti telefonszámon jelezze!) 

 

JELENTKEZNI 2017. MÁRCIUS 29-ÉIG LEHET! 
 

További információ a programokkal, ellátással, számlázással, regisztrációval kapcsolatban 
alább, illetve a +36 59/898-039, vagy a +36 30/48-49-114 számon, vagy a fenti e-mail címen. 

 
Várjuk szíves jelentkezését!   

http://hableanyhotel.hu/
http://www.eiszk.hu/
http://eiszk.hu/regisztracio-a-viii-orszagos-epitesugyi-igazgatasi-szakmai-napokra/
http://www.eiszk.hu/
mailto:regisztracio.konferencia@gmail.com
http://hableanyhotel.hu/


Részvételi díj, egyéb költségek:  

Ha szállást kér (szobánként több személy elhelyezése esetén, 2, 3, 4 ágyas szobákban) 23 000 Ft, ÉISZK tagoknak (ha nincs 
tagdíjtartozásuk) 20  000 Ft (tartalmazza: szobát, szolgáltatásokat, előadásokat, frissítőket, esetlegesen szakmai kiadványokat, 

első nap ebédet és vacsorát, másnap reggelit, a menü alább megtalálható). 

Ha nem kér szállást, mindkét napra 15  000 Ft, kollégiumi tagoknak (ha nincs tagdíjtartozásuk) 13 000 Ft (1. nap ebéddel) 

Szállás, ebéd, vacsora nélkül a részvételi díj 10 000 Ft a két napra. 

Egyszemélyes szoba igénylése - fentieken túl, korlátozott számban - további 4500 Ft (előre fizetendő). 

Ha nem kér szállást, de az első napon vacsorát igen, vagy a második napon ebédet, akkor plusz 5000 Ft/étkezés, amely szintén 
előre fizetendő. Az étkezési jegyek a regisztrációkor vehetők át, azoknak is, akik szállás kértek, és azoknak is, akik nem! 

Van lehetőség már előző nap (szerda) is megszállni, illetve hétvégére is maradni, ez esetben a szállás egységesen plusz 8000 
Ft/éj/fő reggelivel, egyéb étkezés ott a’la carte, illetve hétvégére is ezen az áron lehet továbbmaradni. 

A fenti díjak a parkolást is tartalmazzák! A közölt összegek 1 főre és áfával értendők! 

Jelentkezési tudnivalók: 

Jelentkezéseket 2017. március 29-éig fogadjuk (a 2 napos jelentkezéseket a szálláskapacitás erejéig)! 

Jelentkezés esetén a részvételi díjat (előbbiek szerint) 2017. március 29-éig kérjük átutalni a szervező, 
„KISSTERV Településtervezési” Kft. 70100011-11098498-00000000 számú bankszámlájára! 

A konferenciára jelentkezés ONLINE REGISZTRÁCIÓVAL vagy a pontosan kitöltött regisztrációs 
lap (letölthető külön excel melléklet) megküldésével és a részvételi díj befizetésével együtt történik 

meg!  
 

A regisztráció díjfizetés nélkül érvénytelen!  
Kizárólag az a személy vehet részt a rendezvényen, akinek a részvételi díja a megadott határidőig, 

azaz legkésőbb 2017. március 29-éig beérkezik a megadott számlaszámra!  

EBÉD, ÉS VACSORA MENÜ: 
1. NAP EBÉD SVÉDASZTALON: 

Filézett halászlé, Marhahúsleves csigatésztával, Harcsapaprikás túrós csuszával, Tiszavirág tál, Somlói 
galuska, ásványvíz +kávé 

 
1. NAP VACSORA SVÉDASZTALON: 

Töltött káposzta Hableánytál, Ízes-kakaós palacsinta, ásványvíz +kávé 
 
2. NAP EBÉD igénylők számától függően egységes, vagy svédasztal, vagy  a'la carte 

 
A rendezvény MÉK akkreditációja folyamatban van! (Előzetes bírálati szám: 2017/88.) 

 
A rendezvény szervezője: 

 
www.kiss-terv.hu 

A meghívó és a program-tervezet a www.eiszk.hu oldalon (Főoldal, Hírek, Események 
menü) megtalálható, ahol online is regisztrálhat! Az esetleges programváltozásokat is a 
www.eiszk.hu oldalon tesszük majd közzé, így kérjük, kövesse figyelemmel az oldalt! 

 
Támogatónk: Semmelrock Kft.  

http://eiszk.hu/regisztracio-a-viii-orszagos-epitesugyi-igazgatasi-szakmai-napokra/
http://www.kiss-terv.hu/
http://www.eiszk.hu/
http://eiszk.hu/regisztracio-a-viii-orszagos-epitesugyi-igazgatasi-szakmai-napokra/
http://www.eiszk.hu/


az „Egy dolog az állandó, a változás” c. 
IX. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok c. konferencia 

2017. március 30-31. – Tiszafüred-Örvény, Hableány Hotel *** 
 PROGRAM TERVEZET 

(A programváltozás jogát fenntartjuk!) 
(Levezető: Kiss György Csaba mv. ÉISZK elnök) 

 
2017. március 30. (csütörtök) 
09.00-10.00 Regisztráció (kávé, pogácsa, üdítő) 

10.00-10.30 Köszöntő: Ujvári Imre, Tiszafüred város polgármestere, Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnöke 

10.30-11.00 Megnyitó: Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár (ME Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság) 

11.00-11.30 Egyszerűsítés, bürokráciacsökkentés - jogszabályi változások az építésügyben 2016/17. Előadó: Dauner Márton 

Imre főosztályvezető (ME Építészeti- és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály) 

11.30-12.00 Szünet (kávé, pogácsa, étvágyfalatkák)    

12.00-12.30 Az építésigazgatás kormányhivatali ellenőrzésének tapasztalatai. Előadó: Puskásné Németh Edit 

főosztályvezető-helyettes (ME Építészeti- és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály) 

12.30-13.20 Kérdések-válaszok.  

13.20.13.30 Támogatónk bemutatkozása (Semmelrock Kft., Krizsán Pál)  

13.30-14.30 Ebéd (menü fentebb, a meghívó oldalon) 

14.30-15.30 Az általános közigazgatási rendtartás hatálybalépésének hatása az építéshatósági eljárásokra. Előadó: Dr. Farkas 
Gergely osztályvezető (ME Építészeti- és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály) 
15.30-16.00 Interaktív Szakmai Konzultáció I. Levezető: Szeleczky Szilvia (ÉISZK alelnök), Menczingerné dr. Bokor Andrea 
(ÉISZK elnökségi tag), ÉISZK elnökségi tagok, meghívottak  
16.00- 18.00  Szabad program (szálloda kisebb wellness részleggel is rendelkezik, 8-20 óra között) 

18.00- 19.00 Vacsora (szálló vendégek, és akik igényeltek, menü a meghívó oldalon) 

19.00- Kötetlen szakmai beszélgetés 

 

2017. március 31. (péntek)  
08.00-09.00 Reggeli (szállóvendégek részére), kávé, üdítő, szendvics (mindenki) 

09.00-09.30 Az építésügy aktuális kérdései az Építész Kamara szemszögéből. Előadó: dr. Hajnóczi Péter (MÉK elnök) 

09.30-10.00 A 2016. évi építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai. Előadó: Vargáné Fekete Mónika építészeti 

referens (ME Építészeti- és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály) 

10.00-10.15 Szünet 

10.15-10.45 Az építési szabályozás hatása az építési minőségre. Előadó: Huszti István építészeti referens (ME Építészeti- és 

Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály) 

10.45–11.15 Településrendezési, településképi aktualitások. Előadó: Dusa Zsuzsanna állami főépítész (JNSZ Megyei Korm. 

hiv.) 

11.15-12.30 Interaktív Szakmai Konzultáció II. 

12.30- Ebéd (akik igényeltek, lehetőségek fentebb a meghívó oldalon)  
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