
 
 

BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI 
SZEMINÁRIUM 

KISCSOPORTOS GYAKORLATI KÉPZÉS 

Előadóink: 

Dr. Beregszászi Gizella 
osztályvezető ügyész 
Legfőbb Ügyészség 
 

Dr. Gimesi Ágnes 
tanácselnök 
Fővárosi Törvényszék  
Büntető Kollégium 
 
Időpontok és helyszín: 

2019. december 17. kedd 
10.00-15.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő/ 

Ebéd igényelhető: 3 200 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: 

Több, mint egy éve van hatályban a büntetőeljárásról szóló 2017. 
évi XC. törvény. Szemináriumaink célja, hogy előadóink az eltelt 
időszak jogalkalmazói gyakorlatának tapasztalatait is felhasználva 
részletesen bemutassák az egyes témaköröket, résztvevőink pedig 
a konzultáció keretein belül választ kapjanak a gyakorlatban 
felmerült kérdéseikre. 

  

Témakörök: 

 Fiatalkorú elleni büntetőeljárás ▪ Katonai büntetőeljárás 
szabályai ▪ Mentességet élvező személyek elleni eljárásra 
vonatkozó rendelkezések ▪ Eljárás egyezség esetén ▪ Eljárás 
vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné érdekében 
Bíróság elé állítás ▪ Büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás 
▪ Távollévő terhelttel szembeni eljárás ▪ Biztosíték letétbe 
helyezésével folyó eljárás ▪ Magánvád, pótmagánvád szabályai ▪ 
Különleges eljárások 
 

JELENTKEZÉS                „Büntetőeljárás”                2019.12.17. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
Cégnév:  .............................................................................  

 

Cím: ..................................................................................  

 

Név, beosztás:  .....................................................................  

 

E-mail:  ...................................  Telefon:  ..............................  

 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 

Kérek ebédet:           Vegetáriánus menüt kérek:        
 
E-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. 

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

 


