
  ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉS 2018. 

 
 

Előadónk: 

Dr. Homoki Péter 
ügyvéd 
Homoki Ügyvédi Iroda 

 
 
Időpont és helyszín: 

2018. február 13. kedd 
10.00 -13.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

19.900 + áfa / fő 
 
A Magyar Jogász Egylet Fővárosi 
Szervezeti tagoknak: 9.950 Ft.+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 képzés célja felfrissíteni és összefoglalni, mit érdemes tudni 
arról, hogy mi az a forradalmi változás, aminek elviekben  
2018-ban tanúi lehetünk. Szó lesz az e-per újdonságairól, az 
elektronikus büntetőeljárás használatának alapvető feltételeiről, 
és az olyan új szolgáltatásokról, mint az e-papír, az új hiteles 
elektronikus postafiók és a személyre szabott ügyintézési felület. 
Az előadó az eddig beérkezett visszajelzések alapján 
tájékoztatást ad azokról a nehézségekről, amikre számíthatunk, 
és hogy miként tudjuk a nehézségeket elkerülni. A képzés végén 
kerekasztal beszélgetés keretében lehetőség nyílik a felmerült 
kérdések megválaszolására, valamit a változások megvitatására. 

 

Témakörök: 

Elektronikus kommunikáció a polgári perben és nemperes 
eljárásokban, büntetőeljárásban ▪ Mely hatósággal miként 
érintkezhetünk elektronikusan? ▪ ePapír és a hiteles elektronikus 
postafiók 2018-ban ▪ ÁNYK és a cégkapu használata ▪ Íratok 
feltöltése, letöltése, megőrzése ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS              „E-ügyintézés”            2018. február 13. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  
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: 2018.……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 
 


