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AZ ELEKTRONIKUS 
PER 

Előadónk: 
 

Ardó Péter 
ügyvezető igazgató 
Arconsult Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. június 7. szerda,  
10:00-13:15  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 

19 900 Ft + áfa / fő 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési 
kötelezettséget von maga után. A 
részvételi díjat számlánk alapján 
szíveskedjen utalni.  
 
 
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-jén és azt követően indult polgári perekben 

kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Az előadáson 

bemutatjuk az elektronikusan eljáró felek, képviselők ügykezelési 

folyamatait és a számítógépes programok használatát. Olyan 

szakmai továbbképzést szervezünk, amelynek során mindenki a 

saját laptopja segítségével az előadónk útmutatása alapján végég 

járja az elektronikus eljárási folyamatot Az oktatást elsősorban 

jogi képviselőknek és munkatársainak ajánljuk. 

Témakörök: 

Jogszabályi háttér ▪ Ügyfélkapu/Perkapu/Hivatali kapu  
▪ Polgári/közigazgatási/birtokvédelmi perek ▪ E-bíróság portál  
▪ Formanyomtatványok, hitelesítés ▪ Vevénykezelési rendszer, 
határidők ▪ Illetékfizetés ▪ A beküldés folyamata ▪ Mintafeladatok 

Technikai, műszaki feltételek: Képzéseken kizárólag azok 
vehetnek részt, akinek van regisztrált ügyfélkapuja, rendelkezik 
saját használatú laptoppal (amelyet el kell hoznia a képzési 
alkalomra). A laptopon Windows operációs rendszer (Win 7-8, 
8.1 vagy Win 10), Internet Explorer 9 vagy afölötti 
verziószámú böngésző, Ügyfélkapu regisztráció, E-szignó vagy 
Mokka aláíró SW/HW környezet és kártya (pin kód és időbélyeg 
hozzáférés ismerete), telepített Adobe Reader, ÁNYK 
kitöltőprogram és Java (1.8 vagy afölötti) keretprogram fut. 
 

JELENTKEZÉS                     „E-per”                      2017. június 7. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 
▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

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

 


