
  

      HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

            4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt. 
             Telefon: (52) 349-075, e-mail: hbmepkam@net-portal.hu 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Építész Úrhölgy! 

Tisztelt Építész Úr! 

Tisztelt Szakmagyakorló! 

Tisztelt Cégvezető! 

 

 

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a 

Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara közös szervezésében megrendezésre kerülő  

 

“Tájékoztató az építészeket, kivitelezőket érintő aktuális jogkérdésekről, a kapcsolódó 

adatvédelemről, a TSZSZ tevékenységéről” 

című szakmai tájékoztató fórumra. 

 

Időpont: 2019. november 12. 10:15 - 17:15 

Helyszín: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, Baross Gábor terem (Debrecen, 

Vörösmarty u. 13-15.) 

 

Előadóink: 

- Dr. Habil. Barta Judit ME ÁJK, B-A-Z Megyei Építész Kamara 

- Báthory Sándor építész - Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara által delegált szakértője 

- Dr. Certicky Mário, ME 

ügyvivő szakértő, adatvédelmi tisztviselő  

- Dr. Harbula Ágnes debreceni közjegyző mellett működő Major Csaba közjegyzőhelyettes, 

címzetes egyetemi docens 

 

A részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 

tagjai szakmai továbbképzési pontot kapnak a részvételért! (Akkreditáció folyamatban) 

Bízunk benne, hogy meghívásunkat elfogadja, hiszen az előadásokon elhangzó információk 

nagyban segíthetik az Ön és munkatársai tevékenységét! 

 

 

Jelentkezés határideje: 2019. november 11. hétfő reggel 08.00 óra! 

Regisztrációs link: https://forms.gle/1v7csnf4PN7FrcXE9 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1v7csnf4PN7FrcXE9


 

 

 

PROGRAM 

 

10:15 – 10:30   Érkezés, regisztráció  

 

10:30 – 11:15    Tervezői és kivitelezői felelősség, e két felelősség találkozása. 

Előadó: Dr. Barta Judit 

 

 

11:15 – 12:00   A jótállás és kellékszavatosság elhatárolása. Igények. 

Előadó: Dr. Barta Judit 

 

12:15 – 13:00   Egyéb, aktuális jogkérdések 

Előadó: Dr. Barta Judit 

 

13:00-13:15 Szünet 

 

13:15 – 14:00   Adatvédelem (alapfogalmak, a személyes adat (mi tartozik/tartozhat ebbe a 

körbe), különleges adat, adatvédelmi incidens, mi minősül annak. Legfontosabb alapelvek, 

amelyekre figyelemmel kell lenni az adatkezelés során. Különösen: célhoz kötöttség elve, 

adattakarékosság elve, elszámoltathatóság elve, integritás elve. Adatkezelési jogalapok - milyen 

jogalapok vannak, 

a) munkavállalók adatainak kezelése (álláshirdetéstől a foglalkoztatáson át a megszűnést 

követően végzett adatkezelésig). Jogszabályon alapuló kötelezettségek - mit szabad? mit nem?! 

Vagy mit kell! 

b) ügyfelek adatai (ha az ügyfél természetes személy? Ha jogi személy (kapcsolattartó, illetve 

képviselő adatai)?  

c) jogos érdeken alapuló adatkezelések pl. Kamerás megfigyelés. Hogyan készítsünk 

érdekmérlegelési tesztet? 

d) hozzájárulás - meddig terjed a munkáltatói jogkör és a munkavállaló munkaköri 

kötelezettsége?  

e) egyéb esetlegesen végzett adatkezelések: egy bejövő e-mail, hírlevél (gazdasági reklám?) 

közösségi oldalakon való jelenlét, weboldal működtetése stb. 

f) ágazat specifikus adatkezelések. 

Előadó: Dr. Certicky Mário 

 



 

 

14:00 – 14:45   Adatvédelem (Adatkezelő kötelezettségei. Érintetti jogok - mire számíthatunk? 

Munkavállaló ellenőrzése? Adatbiztonsági intézkedések. NAIH gyakorlata - bírságolási 

tendenciák. 

Előadó: Dr. Certicky Mário 

 

14:45 – 15:00 Kérdések és válaszok  

15:00 - 15:15 Szünet 

 

15:15 – 15:45   Áttekintés a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv aktualitásairól, valamint a 

működés során szerzett gyakorlati tapasztalatokról  

Előadó: Báthory Sándor építész  

 

15:45 - 16:00 Szünet 

 

16:00 – 17:00   Közjegyzői közreműködés a gazdasági szereplők hatékony működésének 

elősegítése érdekében (fizetési meghagyásos eljárás, európai fizetési meghagyás, előzetes 

bizonyítás elrendelése, igazságügyi szakértő kirendelése, hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő 

regisztráció és nyilatkozat rögzítése, a közjegyzői okirat készítése bármilyen szerződés 

vonatkozásában, végrehajtás elrendelése közjegyzői okirat és jogerős fizetési meghagyás alapján, 

értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása, közjegyző előtti egyezségi eljárás, hitelesítés) 

Előadó: Dr. Major Csaba közjegyzőhelyettes 

 

17:00 – 17:15    Zárás - kérdések és válaszok   

 

  


