
A konferenciA kiemelt témái
 Az új polgári perrendtartás a gyakorlatban

 Az új polgári perrendtartás kihatása a perek előkészítésére és bonyolítására

 GDPR – Kérdések, feladatok a felkészülésben

 Bírósági és közigazgatási elektronikus ügyintézés 

 Munkavállalói azonnali hatályú felmondás a gyakorlatban

 Bírósági joggyakorlat kártérítési perekben, sérelemdíj

 Közbeszerzési aktualitások

 A jogtanácsosok toborzásával, kiválasztásával, megtartásával  
 és motiválásával kapcsolatban felmerülő kihívások

VÁllAlAti 
JogÁsz Fórum

budapest, 2018. március 27.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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830   RegisztRÁció

850   Az iiR MAgyARoRszÁg és A  
   nAp elnökének köszöntője

900  Az új polgáRi peRRend- 
   tARtÁs a gyAkoRlAtbAn –  
   első tApAsztAlAtok
	Az új perjogi kódex személyi, tárgyi és időbeli hatálya
 Perindítási módok
 Képviselet a perben
 A perfelvétel tartalma és az anyagi pervezetés
 Preklúzió és más jogkövetkezmények a perben

ElőAdó: Dr. AszóDi lÁszló, Bíró, 
Fővárosi Törvényszék 

950  gdpR – kéRdések, felAdAtok  
   A felkészülésben 
	Jogalapok értelmezési kérdései
 Szerződések megfelel(tet)ése
 Jogtanácsos vagy adatvédelmi tisztviselő?
 Mire kell figyelniük a jogtanácsosoknak?

ElőAdó: Dr. Hencz JÁnos lÁszló, Adatvédelmi 
szakjogász, Belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta Zrt. 

1040  kÁvészünet

1110  az új polgáRi peRRendtaRtás  
   kihatása a peRek elő- 
   készítéséRe és bonyolításáRa
	Az osztott perszerkezet és a preklúzió: az alapos 

perelőkészítés megnövekedett fontossága
 Az eshetőlegesség elvének kihatása az előadott jogi 

érvek struktúrájára és időzítésére
 Hagyományos perelhúzási technikák ellehetetlenü-

lése – mi jön helyettük?
 A bírói anyagi pervezetésben rejlő előnyök és kocká-

zatok
 Új lehetőségek az intézményesülő magánszakértő 

kapcsán
 Az állítási és bizonyítási szükséghelyzet – mire jó és 

mire nem

ElőAdó: Dr. kiszely GyörGy,  
Partner, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 

1150  A MunkAvÁllAlói AzonnAli  
   hAtÁlYú felMondÁs  
   A gyAkoRlAtbAn –  
   MunkÁltAtói szeMszögből
	A jogszerűség kritériumai
 Jogellenes esetek
 Munkáltatói lehetőségek, HR és jogi mérlegelési 

szempontok
 Bírósági tapasztalatok

ElőAdó: Dr. szőlősi-Bocsi mÁrtA, Munka- 
ügyi kapcsolatok szakértő, E.ON Hungária Zrt. 

1230  ebédszünet

1330  bíRósÁgi joggYAkoRlAt  
   kÁRtéRítési peRekben,  
   séReleMdíj

1420 közbeszeRzési aktualitások
	A 2018. április 15-től kötelezően használandó elekt-

ronikus közbeszerzési rendszer

1500  kÁvészünet

1520  nálunk vannak a jövő  
   jogászai?
(Avagy hogyan tartsuk meg, hogy tartsuk „jól” őket?)
	Mi vonzó a fizetésen túl?
 Egyáltalán mi a „fizetés” pl. egy Y generációsnak?
 Generációk közötti balanszírozás
 Vezetői hitelesség és ami mögötte van
 Munkáltatói Márka és hiteles forrásai

ElőAdó: BárDos AnDreA, HR stratégiai 
 projektvezető, Bonafarm Zrt.

1600  a pRogRaM záRása

Vállalati Jogász Fórum

együttMűködő paRtneRünk
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FIzEtés, VIsszaléPés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRdésE?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Váczi Péter +36 70 419 8629

Marketing Tóth Barbara +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétElt ENgEdélyEzŐ/ElRENdElŐ szEMély
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

adMINIsztRatíV kaPCsOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttEsítŐ szEMély3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMlÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

Vállalati Jogász Fórum 
Budapest, 2018. március 27.

CG8001

jelentkezés elküldése

RészvételI díj 2018. feBRuáR 9-IG kedvezMény 2018. feBRuáR 10-től

vÁllAlAti JoGÁsz fórum 149 000,- 30 000,- 179 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOPORtOs kEdVEzMéNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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