A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek a
gyakorlatban
Videókonferencia
Gaál János, Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának szakértője
A birtokvédelmi kérdésekben lényeges változásokat hoztak a 2021. januártól életbe lépett
jogszabály módosítások, többek között az eljárási szabályok változása, az illeték törvény
változása okán. Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi igazgatósági, hatósági vezető,
ügyintéző, birtokvédelmi ügyekkel foglalkozó jogász, jegyző részére. Rendkívül gyakorlott,
felkészült oktatónk teljeskörűen végig kalauzol a változásokon, továbbá a birtokvédelmi
eljárásokon az eljárás megindításától a döntéshozatalig és annak közléséig, minden egyes
szakaszt számos példával alátámasztva. A videókonferencia bemutatja a különböző jogsértések
eseteinek kezelési lehetőségeit, jó gyakorlatát, a problémamegoldás segítésének szándékával.
Képzés tematikája:
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Az eljárás megindítása
 az illetékről – jogforrások és állásfoglalások
 a változás dilemmái
Eljárási határidő
Bizonyítási szakasz
Döntéshozatal és közlés
Jegyzői birtokvédelem a gyakorlatban
 különböző jogsértések elhatárolása
 problémamegoldás a birtokvédelemben
 kommunikáció és a jegyzői birtokvédelem
 végrehajtás a birtokvédelemben
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Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan:
A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén
megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre.
Videókonferencia díja:

27.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
37.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú (12
hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT.
Tartalma: kb. 260 perc videó anyag (három részletben), a fenti tematika szerint, valamint
oktatási segédanyag prezentáció.
A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A
megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem
élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén
12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban
megtekintheti a képzést.

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a
videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.
A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a
megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési
kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem
másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők.
Megrendelés:
 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy
 a
honlapunkról
letölthető
jelentkezési
lap
elküldésével
(e-mail:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)
A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a
díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően
pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.
Elérhetőségeink:
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.

