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  A BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
GYAKORLATI PROBLÉMÁK  

ÉS MEGOLDÁSUK   
Előadóink: 

Kondásné dr. Kovács Erika  
bíró, címzetes törvényszéki bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 

Fónyiné dr. Kazareczki Andrea 
csoportvezető-helyettes bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2015. május 19. kedd  
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

Best Western Hotel Hungaria **** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Büféebéd igényelhető: 4.000 Ft + Áfa/ fő 

Online képzés: 
24 900 Ft + áfa/ fő 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

Minden szerződés annyit ér, amennyit betartanak belőle, de ha 
már jogvita van, a leírt szövegnek nagyon nagy a jelentősége. 
Előadóink tapasztalata, hogy nem minden bérbeadással foglalkozó 
jogász van tisztában minden jogi problémával, hiszen nem lenne 
akkor annyi peres eljárás. A cél nem elméleti "oktatás", kizárólag 
gyakorlati tapasztalatok, a perekből leszűrhető szerződési 
hiányosságok, ezek elkerülése, a végrehajtási nehézségek 
megkönnyítése. Előadóink várják az előre feltett kérdéseket, 
amelyek segítségével célirányosabb előadást tudnak tartani. 
 

Témakörök: 

A bérleti szerződés formái, tartalma, szükséges mellékletei ▪ 
Teendők fizetési késedelem esetén ▪ Kártérítési igények ▪ A 
rendeltetésellenes használat következményei ▪ A bérlő szavatossági 
igényei ▪ Jogcím nélküli lakáshasználat, fizetési kötelezettség ▪ Mit 
vizsgál a bíróság bérleti jogviszonyból eredő perekben ▪ A közjegyzői 
okirat jelentősége a végrehajtás szempontjából, a közokiratba 
foglalt szerződés felmondásának alakiságai, hatáskör ▪ A végrehajtás 
elrendelésének feltételei jogerős bírósági határozat ill. közjegyzői 
okiratba foglalt szerződés alapján ▪ A befogadó nyilatkozat 
jelentősége ▪ A végrehajtás foganatosítása ▪ Moratórium ▪ A helység 
kiürítése végrehajtásának általános és különös szabályai ▪ 
Önkényesen elfoglalt lakás kiürítésének szabályai ▪ Az ideiglenes 
intézkedés és a biztonsági intézkedés szerepe, jelentősége ▪ A 
felszámoló jogai a felszámolás alatt álló cég bérlőjével szemben ▪ A 
felszámolói értékesítési pályázat ▪ A korlátozott birtokba adás ▪ A 
végrehajtási kifogás, mint a végrehajtó mulasztása elleni jogorvoslat 
 

JELENTKEZÉS             „Ingatlan bérbeadása”      2015. máj. 19. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

Online képzésre jelentkezem: �     

Kérek ebédet:    �                       Vegetáriánus menüt kérek: � 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


