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AZ EURÓPAI JOGRA 

ALAPÍTOTT KÁRTÉRÍTÉSI 
IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Előadónk: 

Dr. Metzinger Péter 
ügyvéd, egyetemi adjunktus 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. április 11. kedd 
10 -14.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő 

 

ONLINE képzés: 16 900 Ft + Áfa 
ONLINE képzésre jelentkezem:   ����      

 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
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 tagállami jogalkotó és jogalkalmazó szervek kötelesek 
tiszteletben tartani az európai jog előírásait. E kötelezettség 
ellenére - nem is ritkán - előfordul, hogy akár a magyar jogalkotó 
(pl. Országgyűlés), akár a jogalkalmazó (pl. NAV, Kúria) megsérti 
a magánszemélyek európai alanyi jogait (pl. a felszámított Áfa 
levonásba helyezésének jogát). Az előadás azt tekinti át - 
elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt -, hogy az efféle 
jogsértések miként orvosolhatóak, a sérelmet szenvedett fél 
miként tudja vonatkozó jogait (így kártérítési igényét) 
kikényszeríteni a magyar közhatalommal szemben. 
 
 

Témakörök: 

Az európai jog és a tagállami jogok viszonya (egységes jogrend) 
▪ Az európai jog alkalmazása (a nemzeti bíró hatalma és 
felelőssége) ▪ A tagállamok kártérítési felelősségének elméleti 
alapjai (az európai alanyi jogok) ▪ A kártérítési igények 
érvényesítése (jogesetek) ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS           „EU Kártérítési igény”       2017.április 11. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

 
 
 
 

 Cégnév:  .......................................................................................
 
 

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

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

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

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

 
Kérek ebédet:    �                        
 

 
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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


