
Kiemelt témáink 
 Módosítás után az új Ptk.  Az Európai Unió új adatvédelmi  
rendelete  Beérkező vállalati dokumentumok érzékeny adatainak kiszervezett 
feldolgozása intelligens technológiával  Az új polgári perrendtartás 
 Az új Közbeszerzési törvény első tapasztalatai  A hajnali  
rajtaütések gyakorlata  A kartellekkel kapcsolatos fejlemények a GVH  
gyakorlatában  Az új elektronikus bírósági eljárási rendszer  
 Az ÁSZF-ekkel kapcsolatos kihívások a vállalatok szemszögéből  
 A vállalati jogtanácsosok szerepe az üzleti döntések előkészítésében,  
támogatásában

Vállalati  
Jogász Fórum

Módosítás után az új Ptk.
Az új polgári perrendtartás

Az IM, a GVH és az OBH előadásaival!

Budapest, 2016. szeptember 27.
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850  Az iiR MAgyARoRszág  
és A nAp elnökének köszöntője

900  Módosítás után Az új ptk.
 Milyen módosítások történtek az elmúlt egy évben? 
 Mely területeket érint a mostani módosítócsomag?
 Hogyan alakul a vezető tisztségviselők felelőssége?
 Milyenek az új Ptk.-val kapcsolatos tapasztalatok?
 Várhatók-e még további módosítások a közeljövő-

ben?

előadó: Dr. Bodzási Balázs, Igazságügyi és 

magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes 

Államtitkár, Igazságügyi minisztérium

940  Az euRópAi unió új AdAt- 
védelMi Rendelete – Megfelelés, 
felkészülés, hAtáRidők 
 Miért volt szükség az új, egységes szabályozás 

megalkotására?
 Miben lesz más az új szabályozás, mint a korábbi?
 Változik-e az adatvédelmi hatóságok szerepe és 

tevékenysége?
 Mikortól alkalmazandó az új rendelet és hogyan 

lehet/kell felkészülni?
 Mire kell figyelniük a jogtanácsosoknak már a ren-

delet alkalmazása előtt?
 Hogyan kell megkötni azokat a szerződéseket, me-

lyek a rendelet hatályba lépése után is hatályban 
lesznek? 

 A jogellenes adatkezelés következményei
 A szabályozás várható hatása a bírságolási gya-

korlatra

előadó: Dr. Domokos márton, senior Counsel, 

data privacy, Cms Cameron mckenna

1010 BeéRkező vállAlAti doku-
MentuMok éRzékeny AdAtAinAk 
kiszeRvezett feldolgozásA  
intelligens technológiávAl
 Mi indokolhatja beérkező vállalati dokumentumok 

adatfeldolgozásának kiszervezését?
 Milyen elvárásoknak kell megfelelni megrendelői 

és szolgáltatói oldalon?
 Hogyan kell hiteles elektronikus másolatot készí-

teni a papír dokumentumokról iktatás során?
 Hogyan biztosítható az adatok biztonságos kinyerése 

és mozgatása, hosszútávú elektronikus archiválá-
sa?

 Miért sokkal több az intelligens adatkinyerési tech-
nológia, mint az optikai karakterfelismerés?

 Milyen szolgáltatókat és szempontokat érdemes 
figyelembe venni kiválasztáskor?

előadó: gergely ákos, Vezérigazgató, 

dOQsYs business solutions zrt.

1050 kávészünet

1120  Az új polgáRi peRRendtARtás
 Az elfogadás előtt álló új Pp. legfontosabb újdon-

ságai
 A perelterelés és a permegelőzés koncepciója a 

Pp.-ben
 Mikorra várható az új Pp. hatályba lépése?
 Milyen stádiumban van a kodifikáció?
 Mik a szakmai, illetve a társadalmi vita legfonto-

sabb tapasztalatai?

előadó: Dr. Wopera zsuzsa, miniszteri biztos, 

Igazságügyi minisztérium

1200 Az új közBeszeRzési  
töRvény első tApAsztAlAtAi
 Az új szabályozás célja
 Miben hozott újdonságot az új Kbt. a régihez képest, 

illetve melyek azok az elemei, melyekben eltér?
 Az új szabályozással kapcsolatos első tapasztala-

tok összegzése
 A Közbeszerzési Hatóság aktuális döntéseiből le-

szűrhető tapasztalatok
 Az új Kbt. – alkalmazási szempontból
 A vállalati jogász szerepe a szervezetben, illetve az 

üzleti döntések előkészítésében, támogatásában
 A közbeszerzési kartellek – a Tpvt., a Btk. és a Kbt. 

kapcsolata
Előadó: felkérés alatt

1230 eBédszünet

1330 kARtellekkel  
kApcsolAtos fejleMények  
A gvh gyAkoRlAtáBAn
 Kartellek szabályozása
 Egyezségi kísérlet
 Hajnali rajtaütés

előadó: Dr. tari zsófia, megbízott irodavezető-

helyettes, Gazdasági Versenyhivatal 

1430 elektRonikus kApcsolAt-
tARtás A BíRóságokkAl  
A 2016. július 1. nApján  
hAtályBA lépett Rendelkezések 
tükRéBen
 Bevezetés
 A 2016. július 1. napján hatályba lépett rendelke-

zések
 Az elektronikus kapcsolattartás informatikai rend-

szerei
 ÁNYK keretprogram
 Ügyfélkapu/Hivatali Kapu/Perkapu
 Központi Rendszer
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 Nyomtatványok
 Elektronikus aláírások, AVDH
 Értesítések, igazolások
 Illetékfizetés
 Adathordozón történő benyújtás

 A bíróságoktól érkező iratok
 Kérdések

előadó: Dr. Kapitány attila, bírósági titkár, 

Országos bírósági Hivatal, elektronikus eljárások 

Főosztálya

1530 kávészünet

1550 Az ászf-ekkel kApcsolAtos 
kihívások A vállAlAtok  
szeMszögéBől
 A pénzügyi szektor ÁSZF-ekkel kapcsolatos tapasz-

talatai
 Mire kell figyelni ÁSZF-ek írásakor?
 Hol húzódik a határ a tisztesség és a tisztességte-

lenség között?
 Mi kerüljön az ÁSZF-be és mi az egyedi szerző- 

désbe?
 ÁSZF-ek fogyasztóvédelmi szempontból

előadó: Dr. Kosdi-Kovács zoltán, Vezető jogtanácsos, 

k&H bank

1620 A vállAlAti jogtAnácsosok 
szeRepe Az üzleti döntések  
előkészítéséBen, táMogAtásáBAn
előadó: Dr. Kis anna, Jogi igazgató, 

Auchan magyarország

1640 keRekAsztAl-Beszélgetés
 A jogtanácsos szerepe az üzleti döntések előkészí-

tésében, támogatásában
 Melyek a jogtanácsosi pozíció jogi szabályozásának 

hiányosságai?
 Mely típusú jogi munkák, feladatok kiszervezése 

merülhet fel egy nagyvállalatnál?
 A jogtanácsosok közötti kapcsolatépítés lehetősé-

gei, a best practice sharing lehetséges formái

résztvevők: Dr. Benedek adrienne, regional Legal 

Counsel, pHILIps Lighting Cee

Dr. Kis anna, Jogi igazgató, Auchan magyarország

Dr. Kosdi-Kovács zoltán, Vezető jogtanácsos, 

k&H bank

a KonFerencia szólni KíVán
VÁllAlAtOK . . .

 jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz

 compliance vezetőihez

 a fogyasztóvédelemért felelős szakembereihez

 adatvédelemmel, adatbiztonsággal foglalkozó munkatársaihoz

 minden olyan munkatárshoz, akik a szabályozási változások vállalaton belüli  
 bevezetéséért, implementálásáért felelősek

. . . valamint a vállalati ügyfelekkel rendelkező ügyvédi irodákhoz.
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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 Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Váczi Péter +36 70 419 8629
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
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

RészVétElI díj 2016. augusztus 12-Ig kEdVEzMéNy 2016. augusztus 13-tÓl

Vállalati Jogász Fórum 149.000,- 20.000,- 169.000,-

Vállalati Jogász Fórum + Adatvédelmi szaknap 209.000,- 40.000,- 249.000,-

Vállalati Jogász Fórum + Új Közbeszerzési Törvény tapasztalatai 209.000,- 40.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ 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 fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

CG6001

Vállalati Jogász Fórum
2016. szeptember 27. Budapest

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301


