
JELENTKEZÉS 

Jelentkezését letöltheti a www.mteszoktatas.hu vagy a www.mtesz.hu  
honlapról, majd e-mailben csatolt fájlként elküldheti az edu@mtesz.hu 

címre vagy 

faxon, illetve postai úton az alábbi űrlap kitöltésével 
JELENTKEZÉSI LAP 

a 2009. november 3-i országos mediációs konferenciára 

Név: (születéskori név is) ....................................................................................  
Beosztás: ............................................................................................................  
Kamarai (MMK) azonosító száma: ......................................................................  
Munkahely megnevezése és címe: ....................................................................  
............................................................................................................................  
Telefonszám:.......................................................................................................  
e-mail: .................................................................................................................  
Költségviselő neve és címe:................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő + ÁFA (büfészolgáltatással) 

Fizetés: átutalással  készpénzzel  

MMK kreditpont érvényesítését kérem  nem kérem  

Dátum:.......................................................................... 

 aláírás 
    ph. 
 
Lemondás: Ez a meghívó ajánlatnak minősül és a konferenciára írásban vagy elektronikusan elküldött 
jelentkezési lap az ajánlat elfogadását jelenti, mely - az időben történő lemondást kivéve - fizetési 
kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban (faxon) fogadunk el. Lemondáskor, a konferenciát 
megelőző 10 nappal a teljes részvételi díjat 8 napon belül visszautaljuk, a kezdés előtti 3. napig a részvételi 
díj 50 % -át visszafizetjük. A későbbiekben lemondást nem áll módunkban elfogadni. 

 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége 

Oktatási és Innovációs Központ 
és az 

 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti 

Bizottsága, Építésügyi Szakbizottsága 
 

meghívja a 
 

2009. november 3-án (kedden) tartandó 

Az építőipari lánctarozások kezelése mediációval  
címmel rendezendő országos szakkonferenciára  

 

Helye: 

MTESZ Székház 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1. emelet

* Azoknak, akik a Mérnök Kamarai kreditpontot
érvényesíteni kívánják, részükre elkészítjük a
felnőttképzési szerződést és a helyszínen átadjuk.



 

Rengeteg a vállalkozások közötti bírósági eljárás. Ez a vállalkozási 
láncolat bármelyik részén előfordulhat, de egy a lényeg: mindig megbízó és 
végrehajtó között keletkeznek az anyagi természetű viták, amelyek a minőség, 
a pótmunka, vagy akár határidők, stb. el nem fogadásából fakadnak. A peres 
eljárás hosszú évekig eltarthat, s mire megszületik a jogerős határozat addigra 
a megbízó vagy eltűnik, vagy kiüresedik a cége, behajthatatlanná válik a 
követelés.  

Erre találták ki már régebben a mediációt, azaz a közvetítést.  A 
közvetítői tevékenység - a törvény szerint - olyan sajátos permegelőző, 
konfliktuskezelő vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek 
kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy 
bevonásával a felek közötti vita rendezését tartalmazó írásbeli megállapodás 
létrehozása.  

A vita peren kívüli rendezése nemcsak szakszerűbb, gyorsabb, de 
jelentősen kisebb költségigényű mint a peres eljárás. Nagy előnye még az 
egyezségnek, hogy az eljárás tiszteletdíja csak töredéke a per illeték és 
ügyvédköltségeinek, nincsen pervesztes fél és így mindkét fél számára 
előnyöket tartalmazó megoldás jön létre. A közvetítő (mediátor) az egyik féltől 
kapott tájékoztatást közli a másik féllel, hogy ennek tudatában a másik fél is 
kialakíthassa álláspontját. és azt előadhassa. A mediátor, a feladata végzése 
során, szorosan együttműködik a megbízókkal. A munka során nagy figyelmet 
fordít arra, hogy a úgy a szakma mint a megbízók hírnevét  növelje.  
Tehát van egy kiváló megoldás a lánctartozások igen gyors megfékezésére 
illetve a fizetési lánc egészségének megteremtésére, ez pedig a MEDIÁCIÓ. 

 
A MTESZ-EOQ MNB közös szervezésében megrendezendő 

konferencián neves szervezetek képviselői tartanak előadásokat, s mindegyik 
előadó megvilágítja a mediáció lényegi elemét a saját szervezetének oldaláról 
nézve. Így, a sikeres megoldások tudatában, egy teljes kép alakulhat ki a 
hallgatóságban a lánctarozások kezelésének egyszerű, gyors és hatékony 
módjáról. 

A konferencián való részvételért a Magyar Mérnöki Kamaránál 1 
kreditpont * érvényesíthető!  

 
Levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 68. 

Tel./fax: 06 1 224-1456,06 1 224-1452 

e-mail: edu@mtesz.hu    internet:www.mteszoktatas.hu      www.mtesz.hu 

 

 

PROGRAM 
 

Moderátor: Nagy János a MTESZ Oktatási és Innovációs Központ 
vezetője, az EOQ MNB Építési Szakbizottság elnöke 

 
9.00-9.50 REGISZTRÁCIÓ 
 
 
10.00-10.30 Mediáció az építőiparban; 

A mediátor helye és szerepe a beruházás és a kivitelezés 
folyamatában 
Váradi László építész, mediátor 

 
10.30-11.00 Új jogszabályok az építőiparban a lánctarozás 

megelőzésére 
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár, 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

 
11.00-11.30 Az ÉMI Nonprofit Kft. új minőségi szolgáltatásai 

Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató, 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

 
11.30-12.00 A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi háttér 

Dr. Kiss Károly jogi szakreferens,  
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

 
12.00-12.30 A Kiváló Építési termék Védjegy egy önkéntes 

minőségpolitikai eszköz az építésgazdaság kifehérítésére 
Széman György elnök, 
Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvezető igazgató, 
Magyar Építőanyagipari Szövetség 

 
 
12.30-13.00 KÁVÉSZÜNET-BÜFÉ 
 
13.00–14.30 Vita felkért hozzászólókkal  
14.30-tól  Az MMK igazolások kiadása 



 

Rengeteg a vállalkozások közötti bírósági eljárás. Ez a vállalkozási 
láncolat bármelyik részén előfordulhat, de egy a lényeg: mindig megbízó és 
végrehajtó között keletkeznek az anyagi természetű viták, amelyek a minőség, 
a pótmunka, vagy akár határidők, stb. el nem fogadásából fakadnak. A peres 
eljárás hosszú évekig eltarthat, s mire megszületik a jogerős határozat addigra 
a megbízó vagy eltűnik, vagy kiüresedik a cége, behajthatatlanná válik a 
követelés.  

Erre találták ki már régebben a mediációt, azaz a közvetítést.  A 
közvetítői tevékenység - a törvény szerint - olyan sajátos permegelőző, 
konfliktuskezelő vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek 
kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy 
bevonásával a felek közötti vita rendezését tartalmazó írásbeli megállapodás 
létrehozása.  

A vita peren kívüli rendezése nemcsak szakszerűbb, gyorsabb, de 
jelentősen kisebb költségigényű mint a peres eljárás. Nagy előnye még az 
egyezségnek, hogy az eljárás tiszteletdíja csak töredéke a per illeték és 
ügyvédköltségeinek, nincsen pervesztes fél és így mindkét fél számára 
előnyöket tartalmazó megoldás jön létre. A közvetítő (mediátor) az egyik féltől 
kapott tájékoztatást közli a másik féllel, hogy ennek tudatában a másik fél is 
kialakíthassa álláspontját. és azt előadhassa. A mediátor, a feladata végzése 
során, szorosan együttműködik a megbízókkal. A munka során nagy figyelmet 
fordít arra, hogy a úgy a szakma mint a megbízók hírnevét  növelje.  
Tehát van egy kiváló megoldás a lánctartozások igen gyors megfékezésére 
illetve a fizetési lánc egészségének megteremtésére, ez pedig a MEDIÁCIÓ. 

 
A MTESZ-EOQ MNB közös szervezésében megrendezendő 

konferencián neves szervezetek képviselői tartanak előadásokat, s mindegyik 
előadó megvilágítja a mediáció lényegi elemét a saját szervezetének oldaláról 
nézve. Így, a sikeres megoldások tudatában, egy teljes kép alakulhat ki a 
hallgatóságban a lánctarozások kezelésének egyszerű, gyors és hatékony 
módjáról. 

A konferencián való részvételért a Magyar Mérnöki Kamaránál 1 
kreditpont * érvényesíthető!  

 
Levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 68. 

Tel./fax: 06 1 224-1456,06 1 224-1452 

e-mail: edu@mtesz.hu    internet:www.mteszoktatas.hu      www.mtesz.hu 

 

 

PROGRAM 
 

Moderátor: Nagy János a MTESZ Oktatási és Innovációs Központ 
vezetője, az EOQ MNB Építési Szakbizottság elnöke 

 
9.00-9.50 REGISZTRÁCIÓ 
 
 
10.00-10.30 Mediáció az építőiparban; 

A mediátor helye és szerepe a beruházás és a kivitelezés 
folyamatában 
Váradi László építész, mediátor 

 
10.30-11.00 Új jogszabályok az építőiparban a lánctarozás 

megelőzésére 
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár, 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

 
11.00-11.30 Az ÉMI Nonprofit Kft. új minőségi szolgáltatásai 

Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató, 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

 
11.30-12.00 A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi háttér 

Dr. Kiss Károly jogi szakreferens,  
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

 
12.00-12.30 A Kiváló Építési termék Védjegy egy önkéntes 

minőségpolitikai eszköz az építésgazdaság kifehérítésére 
Széman György elnök, 
Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvezető igazgató, 
Magyar Építőanyagipari Szövetség 

 
 
12.30-13.00 KÁVÉSZÜNET-BÜFÉ 
 
13.00–14.30 Vita felkért hozzászólókkal  
14.30-tól  Az MMK igazolások kiadása 



JELENTKEZÉS 

Jelentkezését letöltheti a www.mteszoktatas.hu vagy a www.mtesz.hu  
honlapról, majd e-mailben csatolt fájlként elküldheti az edu@mtesz.hu 

címre vagy 

faxon, illetve postai úton az alábbi űrlap kitöltésével 
JELENTKEZÉSI LAP 

a 2009. november 3-i országos mediációs konferenciára 

Név: (születéskori név is) ....................................................................................  
Beosztás: ............................................................................................................  
Kamarai (MMK) azonosító száma: ......................................................................  
Munkahely megnevezése és címe: ....................................................................  
............................................................................................................................  
Telefonszám:.......................................................................................................  
e-mail: .................................................................................................................  
Költségviselő neve és címe:................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő + ÁFA (büfészolgáltatással) 

Fizetés: átutalással  készpénzzel  

MMK kreditpont érvényesítését kérem  nem kérem  

Dátum:.......................................................................... 

 aláírás 
    ph. 
 
Lemondás: Ez a meghívó ajánlatnak minősül és a konferenciára írásban vagy elektronikusan elküldött 
jelentkezési lap az ajánlat elfogadását jelenti, mely - az időben történő lemondást kivéve - fizetési 
kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban (faxon) fogadunk el. Lemondáskor, a konferenciát 
megelőző 10 nappal a teljes részvételi díjat 8 napon belül visszautaljuk, a kezdés előtti 3. napig a részvételi 
díj 50 % -át visszafizetjük. A későbbiekben lemondást nem áll módunkban elfogadni. 

 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége 

Oktatási és Innovációs Központ 
és az 

 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti 

Bizottsága, Építésügyi Szakbizottsága 
 

meghívja a 
 

2009. november 3-án (kedden) tartandó 

Az építőipari lánctarozások kezelése mediációval  
címmel rendezendő országos szakkonferenciára  

 

Helye: 

MTESZ Székház 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1. emelet

* Azoknak, akik a Mérnök Kamarai kreditpontot
érvényesíteni kívánják, részükre elkészítjük a
felnőttképzési szerződést és a helyszínen átadjuk.




