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ELEKTONIKUS PER 
HIVATALI KAPU 

LÉTESÍTÉS, ÜRLAPOK, DOKUMENTUMKEZELÉS 
 

Előadóink: 

Dr. Homoki Péter 
ügyvéd 
Homoki Ügyvédi Iroda 
 
Kovács Beáta 
szolgáltatástámogató 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 
 
Időpont és helyszín: 

2016. szeptember 28. szerda 
10.00 -13.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

19.900 + Áfa / fő 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvicsek. 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre. 

Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 

Ajánló: 

A 2016. július 1-jét követően indult ügyekben  
a hatóságoknak és jegyzőknek a bírósággal elektronikus 
úton kell tartaniuk a kapcsolatot. A képzés a hatóságokat és 
jegyzőket e körben terhelő kötelezettségeket és gyakorlati 
tennivalókat mutatja be. 

Témakörök: 

 A hivatali kapu létrehozásának menete ▪ ÁNYT igénylése,  
használata, közzététele ▪ A hivatali kapu főbb egyedi funkciói ▪  
A beérkezett iratok továbbítása OBH-hoz/bírósághoz ▪ K01 és P26 
nyomtatványok kitöltése, adattartalom, perjogi rész ▪ 
Űrlapkészítés folyamata, testre szabása ▪ Mikor használhatnak 
perkaput közigazgatási szervek is ▪ Azonosság a perkapu és HKP 
között ▪ Elsőfokú szerv kötelezettsége kétfokú eljárásban ▪ 
Elektronikusan beérkezett iratok iktatása ▪ Határidők és 
automatizálási lehetőségek ▪ Konzultáció 
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Cégnév:  ..........................................................................................
 
  

Cím:   ...........................................................................................
 
  

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
  

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
   

 Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 
 

 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

Kelt: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………… 
 


