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Tisztelt Ügyvéd Kolléga!
Szüksége naprakész jogi információra és a legfontosabb kódexek kommentárjaira? Válassza komplex csomagunkat, amely
magában foglalja az ügyvédek számára előírt kötelező továbbképzést is:

Ügyvédpraxis Prémium
Továbbképzési- és konferenciabérlet, online jogszabálygyűjtemény és iratmintatár,
valamint az új Ptk., az új Btk. és az új Pp. elektronikus kommentárja

Kreditpontok személyesen, online élő megtekintéssel és e-learning rendszerünkön keresztül.
A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága által akkreditált képzési helyként (akkreditációs szám:
AK29/2019) az ügyvédség számára kedvező feltételek mellett biztosítjuk a kötelező továbbképzés lehetőségét. Kiterjedt
képzési-oktatási infrastruktúrával rendelkezünk, így igény szerint olyan vidéki nagyvárosokban is tartunk továbbképzéseket, ahol más szolgáltatók nem biztosítják ezt a lehetőséget. Azok számára, akik minél kevesebb időt szeretnének utazásra
fordítani, valamint szigorúbb időbeosztásuk miatt a rugalmasabb tanfolyamokat preferálják, a távoktatási (e-learning) platformon tesszük lehetővé a kreditpontok megszerzését. Természetesen Önnek nem kell választania: ha februárban éppen
személyesen venne részt egy érdekes tematikájú konferencián, vagy egy tanfolyamunk oktatási napján, ez éppúgy lehetséges,
mint később bármelyik e-learning tanfolyamunk elvégzése.
Ráadásul:
• az ügyvédek kötelező továbbképzésének keretében nem minősített konferenciáinkon, szakmai eseményeinken is díjmentesen vehet részt.
• előadásaink online gyűjteményében elérheti a 2013-2019 között megrendezett konferenciáink, szakmai napjaink teljes videóanyagát és letölthető prezentációit.
A 2020. január 1-jétől igénybe vehető továbbképzési lehetőségekről részletes tájékoztatást kap a
https://ugyvedikreditpontok.hu/ weboldalunkon.

Teljes körű online jogszabálygyűjtemény és iratmintatár
Új Pp. iratmintatár- 33 iratmintával.
LexPraxis Pro Ügyvédi Tudástárunk hatályos, és változásmutatóval a korábbi / jövőbeni jogszabály-időállapotok elérését
biztosító online jogszabálygyűjtemény, valamint több száz dokumentum- és nyomtatványmintát tartalmazó
iratmintatár is egyben, továbbá lehetővé teszi a jogszabályfigyelést is. Számos ügyfelünk használja díjmentes kiegészítő
szolgáltatásukat, az egyedi iratmintakérést. Jogi adatbázisunkban elérheti az anonimizált egyedi bírósági döntéseket, a
Legfelsőbb Bíróság / Kúria jogegységi határozatait, kollégiumi véleményeit / állásfoglalásait, elvi döntéseit, elvi határozatait,
továbbá az Alkotmánybíróság döntéseit. A LexPraxisban emellett cégbejegyzésnél és változásbejegyzésnél használható,
folyamatosan fejlesztett nyomtatványkitöltő is elérhető.

Kommentárok több mint 2500 oldalon: Pp., Ptk., Btk.
A csomagban elérhető kommentárokat - időszakos frissítéssel - elektronikus felületen olvashatja. A Pp. kommentár weboldalán (http://pp2016.hu) emellett elérhető a változástükör, amellyel könnyen azonosíthatja, hol találhatóak a régi Pp. szakaszainak megfelelő rendelkezések az új kódexben.
Az új Pp. kommentárjának szakmai szerkesztője:
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos, IM
Az új Ptk. kommentárjának szakmai szerkesztője:
Prof. Dr. Csehi Zoltán ügyvéd, egyetemi tanár
Az új Btk. kommentárjának szerzői:
Dr. Makai Lajos bíró, tanácselnök, Pécsi Ítélőtábla
Dr. Balogh Ágnes ügyvéd, egyetemi docens
Dr. Hornyák Szabolcs beosztott bíró, Országos Bírósági Hivatal
Budapest, 2020. szeptember

Káté Krisztina, ügyfélkapcsolati és képzési üzletág-igazgató
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Kreditpontos továbbképzéseink
Aktuális e-learning képzéseink
Új Pp. a gyakorlatban – Határozatok és jogorvoslatok 2 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001107/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Kerepesy Krisztián bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
Új Pp. a gyakorlatban- Bizonyítás 2 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001109/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Kerepesy Krisztián bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
Új Pp. a gyakorlatban – Hogyan írjunk jó keresetlevelet? 2 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001110/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Kerepesy Krisztián bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
Perkoncentráció a büntetőeljárásban, a bizonyítási eljárás változásai, 2 ügyvéd kredit MÜK határozatszám:
NY001104/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Makai Lajos, tanácselnök, Pécsi Ítélőtábla
A védő szerepének átalakulása a büntetőeljárásban, 2 ügyvéd kredit MÜK határozatszám: NY001103/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Makai Lajos, tanácselnök, Pécsi Ítélőtábla
Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (I.) Alapeljárás 4 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001068/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 2 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. habil. Fábián Adrián egyetemi docens, PhD, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék dékán
A jogegységi panaszeljárás előterjesztésének feltételei és elbírálása 2 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám:
NY001066/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt, akkor 1 kreditpontra
jogosult.
Oktató: dr. Sipos Balázs a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke
Személyiségi jogok a munkaviszonyban- 6 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001065/2020. A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt, akkor 3 kreditpontra jogosult.
Oktató: Dr. Kulisity Mária, bíró- Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Közigazgatási hatósági eljárás - az ügyvédi gyakorlat szemszögéből. (II.) Jogorvoslatok 4 ügyvéd kredit, MÜK
határozatszám: NY001067/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt, akkor 2 kreditpontra
jogosult.
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Oktató: Dr. habil. Fábián Adrián egyetemi docens, PhD, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék dékán
A munkavállaló adatainak kezelése és védelme - 6 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001064/2020. A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt, akkor 3 kreditpontra jogosult.
Oktató: Dr. Kulisity Mária, bíró- Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Közigazgatási perrendtartás legfrissebb gyakorlata az ügyvédek szemszögéből 4 ügyvéd kredit, MÜK határozatszám: NY001067/2020
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt, akkor 2 kreditpontra
jogosult.
Oktató: dr. Sipos Balázs a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke

2020-as személyes részvételi továbbképzéseink
2020. szeptember 15. Hogyan írjunk "visszautasíthatatlan" keresetlevelet? -10 ügyvéd kredit
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 5 kreditpontra
jogosult.
MÜK nyilvántartási szám: NY001110/2020.
Oktató: Dr. Pribula László a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője
Helyszín: Debrecen
2020. szeptember 18. Új Pp. a gyakorlatban- keresetlevél, bizonyítás, határozat és jogorvoslat- 8 ügyvéd kredit
MÜK nyilvántartási szám: NY001110/2020.
A képzés kezdésekor választhat, hogy vállalja –e a számonkérés, amennyiben azon nem vesz részt akkor 4 kreditpontra
jogosult.
Oktató: Dr. Kerepesy Krisztián bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
Helyszín: Budapest
Képzéseinket élőben online is követhetik, ellenőrzött körülmények között melyekre a személyes részvételre vonatkozó szabályok irányadóak.

Tervezett 2020-as személyes részvételi továbbképzéseink, ahol az akkreditációra történő
kidolgozás folyamatban van:
2020. október Fókuszban a Családjog anyagi és perjogi változásai
Dr. Barzó Tímea, ME ÁJK egyetemi docens
2020. november A kártérítési felelősség jelenkori gyakorlati problémái
Oktató: Dr. Nochta Tibor a PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezetője
2020. november Az új Pp. keresetlevéllel szembeni követelményei- keresetlevél író kurzus
Oktató: Dr. Zsitva Ágnes L.L.M., civilisztikai kollégiumvezető-helyettes / Székesfehérvári Törvényszék

Tervezett 2020-as e-learning továbbképzéseink, ahol az akkreditációra történő kidolgozás
folyamatban van:
A másodfokú eljárás gyakorlata az új Pp. égisze alatt
Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, c. egyetemi docens
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Ingatlanjog, társasházi jog gyakorlata - az adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban
Dr. Haszán Péter ügyvéd
Fókuszban a Családjog anyagi és perjogi változásai
Dr. Barzó Tímea, ME ÁJK egyetemi docens
A gyermektartás körében felmerülő elméleti és gyakorlati dilemmák
Dr. Barzó Tímea, ME ÁJK egyetemi docens
Cégjog, társasági jog, cégalapítás rutinja
Dr. Haszán Péter ügyvéd

Előadók és oktatók, akikkel eddigi szakmai eseményeinken
együtt dolgoztunk – a teljesség igénye nélkül
Polgári jog, gazdasági és kereskedelmi jog
Prof. Dr. habil. Nochta Tibor egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Navratyil Zoltán PhD egyetemi docens, PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Dr. Bán Dániel PhD. ügyvéd ,egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Csehi Zoltán egyetemi tanár
Dr. Fabó Tibor ügyvéd, egyetemi adjunktus
Dr. Fézer Tamás egyetemi docens DE ÁJK
Munkajog
Dr. Horváth István munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens ELTE ÁJK
Dr. Kulisity Mária bíró Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
Dr. Rátkai Ildikó munkajogász, HR szakjogász, ügyvéd
Dr. Dudás Katalin munkajogász, egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Polgári eljárásjog
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár ME ÁJK, miniszteri biztos
Dr. Vitvindics Mária osztályvezető, beosztott bíró IM
Dr. Zsitva Ágnes L.L.M., civilisztikai kollégiumvezető-helyettes / Székesfehérvári Törvényszék
Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, c. egyetemi docens
Dr. Pribula László bíró, kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla
Családjog
Dr. Kőrös András a Kúria ny. tanácsvezető bírája
Dr. Barzó Tímea ME ÁJK egyetemi docens
Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika PTE ÁJK egyetemi docens
Dr. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró

Büntetőjog
Dr. Makai Lajos bíró, tanácselnök Pécsi Ítélőtábla
Dr. Hornyák Szabolcs beosztott bíró Országos Bírósági Hivatal
Dr. Balogh Ágnes Phd. egyetemi docens, PTE ÁJK
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MEGRENDELŐLAP
Megrendelem az

Ügyvédpraxis Prémium
szolgáltatáscsomagot
•

• Továbbképzési- és konferenciabérlet
LexPraxis Pro Ügyvédi Tudástár – elektronikus jogszabálygyűjtemény és iratmintatár,
egyedi iratminta-kérési lehetőséggel és nyomtatványkitöltővel
• Kommentárok (Ptk., Btk., Pp.) elektronikus formátumban
………előfizetéssel, nettó 58 000 Ft-ért (bruttó 73 660 Ft) / év

A LexPraxis Ügyvédi Tudástár szolgáltatásainak használatához szükséges információkat a megrendelést követően e-mailen
juttatjuk el Önnek. Az elektronikus jogszabálygyűjteményt és iratmintatárat a http://lex-praxis.hu oldalon keresztül érheti el,
ahonnan egyedi iratmintakérést is beküldhet, valamint a digitális kommentárokat is elérheti.
A továbbképzési és konferenciabérlet szolgáltatással a szolgáltató előfizetésenként egy fő ügyvéd VAGY kamarai jogtanácsos számára garantálja 2020-tól a vonatkozó kötelező továbbképzés keretében előírt kreditpontok összegyűjtését, a
3/2019.(VI.24.) MÜK szabályzattal módosított 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján. A továbbképzést a szolgáltató által
szervezett tanfolyamokon és konferenciákon személyes részvétellel, valamint a szolgáltató által szervezett távoktatási tanfolyamokon lehet teljesíteni.
Évente megújuló előfizetéséről megrendelésekor számlát állítunk ki, amelynek fizetési határideje egyben a teljesítés dátuma.
Más, a megrendeléssel, a teljesítéssel és egyéb feltételekkel kapcsolatosan az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Számlázási név és cím: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Levelezési cím: ............................................................................................................................................
A megrendelő neve és beosztása: ................................................................................................................
Nyilvántartott kreditgyűjtő neve, KASZ: ....................................................................................................
Nyilvántartó Ügyvédi Kamara: ....................................................................................................................
Telefonszám: …………………………………… E-mail: ………………………………………………….
A megrendelés dátuma: 2020………………….
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