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AZ ELEKTRONIKUS PER 
GYAKORLATI KÉPZÉS  

SAJÁT LAPTOP HASZNÁLATTAL 
 

 
Előadónk: 

Dr. Nehéz-Posony Márton 
ügyvéd 
Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda 
 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. szeptember 20. (kedd) 
9.00 -11.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
 
 
Részvételi díj: 

30.000 + áfa / fő 
 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat a 
visszaigazolás napját követő 3 
munkanapon belül a proforma számára 
hivatkozva kérjük átutalni. 
Amennyiben a díjfizetés a fentiek 
alapján nem teljesül a jelentkezést 
semmisnek tekintjük! 

A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben tudjuk  
teljesíteni. A csoportlétszám elérése 
után további időpontokat ajánlunk fel. 

Amennyiben a Jelentkező képzésre a 
megadott "Technikai, műszaki 
feltételek" hiányában érkezik a System 
Media Kft. (szervező) jogosult a 
képzésből való kizárásra, a befizetett 
részvételi díj megtartására. 

A képzés ellátást NEM tartalmaz! 

 

Ajánló: 
2016. július 1. napjától életbe lép az elektronikus kommunikáció a 
polgári perben. Már most látszik, hogy óriási nehézséget fog ez 
okozni a területen dolgozóknak. Ügyfeleink kérésére olyan szakmai 
továbbképzést szervezünk, amelynek során mindenki a saját 
laptopja segítségével az előadónk útmutatása alapján végég járja 
az elektronikus eljárási folyamatot, a rendszertelepítéstől az 
űrlapkitöltésig, archiválásig. 
 
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 XP, 
Vista, Win 7-8 vagy Win 10), Internet Explorer 9 vagy afölötti 
verziószámú böngésző, telepített ÁNYK kitöltőprogram és Java 
(1.8 vagy afölötti) keretprogram fut. 
(Bővebb információt honlapunkon talál!) 
 
JELENTKEZÉS         „Elektronikus per”       2016. szeptember 20. 
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: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


