AZ ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL
SZÓLÓ TÖRVÉNY
Előadóink:
Dr. Beregszászi Gizella
mb. osztályvezető ügyész
Legfőbb ügyészség
Dr. Gimesi Ágnes
tanácselnök
Fővárosi Törvényszék
Büntető Kollégium

Ajánló:
A büntetőeljárás jogi szabályozása 2018. július 1. napjától
lényegesen megváltozik. A szeminárium célja a büntetőeljárásról
szóló XC. törvény alapvető fontosságú rendelkezéseinek
bemutatása, kiemelve a hatályos törvényhez képest a
jogalkalmazók számára meghatározó jelentőségű változásokat. Az
új büntetőeljárási törvény szabályrendszerét két tapasztalt,
gyakorló büntetőjogász ismerteti.
Témakörök:

Időpont és helyszín:
2018. május 8. kedd,
9-17 óráig.
Regisztráció 8.30 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Részvételi díj:

Alapvető rendelkezések, az új törvény koncepciója ▪ Büntető
eljárásban résztvevő hatóságok ▪ Az eljárásban résztvevő
személyek ▪ Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános
szabályok ▪ Bizonyítás ▪ Leplezett eszköz használata ▪
Kényszerintézkedések ▪ Előkészítő eljárás ▪ Nyomozás ▪ Bírósági
eljárás általános szabályai ▪ A másodfokú, és harmadfokú bírósági
eljárás ▪ Másodfokú és harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező
végzése elleni fellebbezés ▪ Rendkívüli jogorvoslatok fajtái és a
jelenlegi szabályozástól eltérő rendelkezések ▪ Külön eljárások
fajtái és a jelenlegi szabályozástól való eltérés ▪ Különleges
eljárások – büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások –
kegyelmi eljárás ▪ Konzultáció

29 900 + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 800 Ft + áfa/ fő

JELENTKEZÉS

„ÚJ BE.”

2018. május 8.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-2665 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

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: 2018……………………………..

P. H.

……………………………………………………….

