
Kamarai hírek a térség gazdaságának

 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara

2019. szeptember 20.

 
Építõipari tájékoztató fórum

Tájékoztató fórumot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara,
idõpont: 2019. szeptember 30. (hétfõ) 14.00 óra, helyszín a kamara székháza,
témák: hatékonyság, digitális gazdaság, elektronikus építési napló, építõipari
vitarendezés.

MEGHÍVÓ

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara ezúton tisztelettel meghívja Önt az

építõipari tájékoztató fórumára,

2019. szeptember 30. (hétfõ) 14.00 órára

Helyszín: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza

(Dunaújváros, Latinovits Z.u.10.)

Program:

13:45– 14:00  Regisztráció

14.00 órától:

Fókuszban a hatékonyság

Fókuszban a digitális gazdaság – László Csaba, IKT tanácsadó

HOGYAN VEZESSEM AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓT

SZAKSZERÛEN ÉS JOGSZERÛEN? – Kozári Mihály Fejér Megyei
Építészek Kamarája

Tervezett témák:
 

az e- napló vezetésének megkezdéséhez legszükségesebb eszközök, jogszabályok
a saját profil kialakítása
kinek mi a feladata az e-naplóval kapcsolatban
az e -napló készenlétbe helyezése
szerzõdések kellékei, jelentõsége, feltöltése
az MKIK regisztrációs szám
jogosultság az e – napló vezetésére
az e-napló lezárása
kérdések, konkrét esetek közös megvitatása

Építõipari vállalkozó vagy tervezõ? Munkájáért nem fizettek?

A Szakértõi Szerv az építészeti-mûszaki tervezési, építési, kivitelezési szerzõdés
teljesítésébõl eredõ, a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó (fél)
megbízására szakértõi véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a
kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.
Forduljon a TSZSZ-hez!

      TSZSZ munkája a gyakorlatban, segítség az építõipari vitarendezésben.            

Vönöczky Balázs, Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv

Konzultáció, kérdések, válaszok

Az elõadás ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz kötött!



Kérjük, részvételi szándékát legkésõbb 2019. szeptember 26-ig szíveskedjen
jelezni:

További információ: 25/502-060/3-as gomb telefonszámon

Online regisztráció

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

 
 

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk
tagjai kapnak, és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció
során jelezték ez iránti igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem
adjuk át harmadik személynek! Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel
címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási szándékát!

 

https://dkik.hu/hirek/epitoipari-tajekoztato-forum
https://www.facebook.com/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi-Kereskedelmi-%C3%A9s-Iparkamara-125637014749362/?ref=br_rs
http://www.dkik.hu/hu/
mailto:dkik@dkik.hu
mailto:kohalmi@dkik.hu

