E-közigazgatás a gyakorlatban - Szombathely Alpok Egészségház Konferencia Terem
Tisztelt Címzett!

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az ItJump Kft. szervezésében Tóth Szilárd, a Szent István Egyetem és
az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának óraadó tanára, oktatója az elektronikus közigazgatás kapcsán
felkészítő előadást tart a Alpok Egészségház Konferencia Teremében 2018. február 22-én 10:00 órától.
Az képzési nap célja: Tájékoztatni a résztvevőket az elektronikus közigazgatás működéséről, a gazdasági
társaságok és természetes személyek közigazgatással történő elektronikus kapcsolattartásáról, valamint az
iratkezelés forradalmi átalakulásáról az e-közigazgatás megjelenésének következményeként.
Mely kérdésekre igyekszik választ adni a képzési nap?
Az elektronikus kapcsolattartás során keletkező dokumentumok esetén megszűnik az évezredek óta
hitelesítésre szolgáló kézi aláírás. Hogyan fogunk ezután dokumentumokat hitelesíteni?
Hogyan működik az elektronikus aláírás? Hány féle elektronikus aláírás érhető el ma Magyarországon?
- AVDH aláírás,
- eSzemélyi aláírás,
- üzleti aláírókártyák.
Hogyan juthat minden állampolgár ingyenes elektronikus aláíráshoz? Melyik aláírás mire használható?
Hogyan igazodunk ki az új közigazgatási felületek működésén (ekozig.mo.hu)?
Hogyan működik:
- az ügyfélkapu?
- a cégkapu?
- hogyan hozom létre?
- mi lesz a cégkapum címe?
- mi történik, ha leváltják a cég képviseleti joggal rendelkező természetes személyt?
- ki és hogyan férhet hozzá a cégkapuhoz?
- a hivatali kapu?
Melyek az e-közigazgatás természetes személyek számára igénybe vehető szolgáltatásai és hogyan vehető
igénybe?
Mit jelent a rendelkezési nyilvántartás természetes személyek számára?
Mit jelent a rendelkezési nyilvántartás a gazdasági társaságok számára?
Mi változik az irat kezelésben?
- e-dokumentum készítése,
- „postázás”,
- e-tértivevények,
- iktatás, és irattározás az elektronikus dokumentumok esetében,
- iratok hitelesség ellenőrzése.
Milyen felületeket lehet és kell használni az elektronikus közigazgatással és a cégkapukkal rendelkezők
felé küldendő iratkezelésben?
- ÁNYK (általános nyomtatvány kitöltő program),
- e-papír szolgáltatás,
- űrlap szolgáltatás,
o államigazgatási portálon,
o szervezeti weboldalon elhelyezett űrlapok esetében.

Az előadás címe:
A előadás idő:
Létszám:
A előadás költsége:
Az előadó személy:

E-közigazgatás a gyakorlatban

5 óra
30 fő
12.500,- Ft+ Áfa
Tóth Szilárd (Szent István Egyetem és az Igazságügyi Szolgálatok
Jogakadémiájának óraadó tanára)
Regisztráció:
09:00-10:00
Kezdete:
10:00
A előadás időpontja:
2018. február 22 (csütörtök)
Helyszín:
Alpok Egészségház Konferencia Terem
9700 Szombathely Kálvária u. 34.
Jelentkezési határidő:
2018 február 20. 16:00 óra.
Online jelentkezés: http://www.itjump.hu/index.php/ekozig-oktatas
A jelentkezési lap letölthető (linkről): http://www.itjump.hu/index.php/ekozig-oktatas
Jelentkezés e-mailben jelentkezési lapon az info@itjump.hu e-mail címen

