
 
 

A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 
GYAKORLATA 

ÁKR-KP 

Előadónk: 

Dr. Vitál-Eigner Beáta, 
bíró, Kúria 
 
 
Időpont és helyszín: 

2019. március 18. hétfő 
10-16 óráig.  
Regisztráció 9.0 0 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 990 Ft + áfa/ fő 
 

ONLINE KÉPZÉS: 
19 900 Ft + áfa / fő  

 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
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. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
Ajánló: 

2018. január 1-jétől hatályos a közigazgatási eljárásokat 
alapvetően meghatározó Ákr. és a Kp., új kihívások elé állítva 
ezzel a jogászi hivatásrendek képviselőit. Az első év gyakorlata 
számos jogértelmezést igénylő kérdést vetett fel. A szakmai 
napon tájékoztatást nyújtunk az elmúlt időszakban felmerült 
problémákról, a legfrissebb bírói tapasztalatokról, nyitott 
kérdésekről, megoldási javaslatokról. Az előadó közigazgatási és 
közigazgatási bírói gyakorlattal is rendelkező kúriai bíró, az Ákr. 
kommentár jogi lektora, a Kp. kommentár társszerzője 

Témakörök: 

Ákr.: ▪ A hatósági ügy fogalma ▪ Ügyfélképesség ▪ Eljárási 
kötelezettség ▪ Eljárásfajták ▪ Függő hatályú döntés ▪ Ügyintézési 
határidők ▪ Hiánypótlás ▪ Döntések ▪ Jogorvoslatok ▪ Végrehajtás 

Kp.: ▪ A közigazgatási jogvita fogalma ▪ Eljáró bíróságok ▪ A felek 
és az érdekelt ▪ Beadványok ▪ A Pp. szabályainak alkalmazása ▪ 
Keresetfajták ▪ Az elsőfokú eljárás ▪ Határozatok ▪ Perorvoslatok ▪ 
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági 
eljárások ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                       „ÁKR.- KP.”                2019.03. 18. 

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:  ..............................................
 

 
 

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: 2019……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


