A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
ÚJ SZABÁLYAI
ÁKR-KP
Előadónk:
Dr. Vitál-Eigner Beáta
ítélőtáblai bíró,
kollégiumvezető-helyettes
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium

Időpont és helyszín:
2017. szeptember 25. hétfő,
9-17 óráig.
Regisztráció 8.30 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Ajánló:
2018. január 1-jétől jelentősen megváltozik a közigazgatási
hatósági eljárás és a közigazgatási perjog is. Az egész napos
szeminárium célja a két eljárási törvény, az Általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)
legfontosabb szabályainak bemutatása. Az eljárási törvényeket
olyan gyakorló bíró ismerteti, aki közigazgatási és közigazgatási
bírói tapasztalattal is rendelkezik, emellett részt vett a Kp.
előkészítését végző kodifikációs bizottság munkájában is, a Kp.
Kommentár egyik társszerzője. A törvényalkotás „kulisszatitkai”
mellett
elemezzük
a
közigazgatási
eljárás
megújuló
szabályrendszerét, a közigazgatási bíráskodás érdemi változásait,
de felhívjuk a figyelmet a jogalkalmazási nehézségekre,
jogértelmezési dilemmákra, a hatálybalépéssel kapcsolatos
problémákra is.
Témakörök:

Részvételi díj:
29 900 + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő
ONLINE KÉPZÉS:
16 900 + áfa / fő
Online képzésre jelentkezem:

Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

▪ Ákr.: eljárási fajták, új fogalmak, hatósági intézkedések,
határidő számítás, jogorvoslatok
▪ Kp.: a közigazgatási jogvita fogalma, elsőfokú eljárás,
perorvoslatok, különös közigazgatási perek
JELENTKEZÉS

„ÁKR.- KP.”

2017. szept. 25.
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Cégnév: .........................................................................................
Cím:

..........................................................................................

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.

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.

……………………………………………………….

