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  A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS  
ÉS A VÉGREHAJTÁSI PEREK  

A GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL 
Előadónk:  

Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea 
csoportvezető bíró,  
címzetes törvényszéki bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2015. október 19. hétfő  
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
Távoktatás: 
19 900 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: 

A pénzkövetelések érvényesítésének legvégső, egyben legfontosabb 
lépése a bírósági végrehajtás. Előadónk végigvezet a végrehajtási 
eljárás szakaszain, különös figyelmet szentelve a bírósági 
végrehajtások döntő többségét adó közjegyzői ügyek (fizetési 
meghagyások, közjegyzői okiratok) részleteire. 
 
 

Témakörök: 
A végrehajtás szervezete, a végrehajtók anyagi felelőssége ▪  
A bírósági végrehajtás elrendelése, módjai, gyakorlata ▪ 
jogorvoslatok a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban ▪ A bírósági 
végrehajtás foganatosításának folyamata ▪ A végrehajtás 
megszüntetési és korlátozási perek gyakorlati problémái ▪ A 
végrehajtási igényperek gyakorlati problémái, különös tekintettel a 
bizonyítás nehézségeire ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS             „Bírósági végrehajtás”      2015. okt. 19. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: systemmedia.hu  

 
 
 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 
 Cím:   ...........................................................................................  
 
 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  
 
   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

 

Kérek ebédet:                           Vegetáriánus ebédet kérek:  
 
 
Távoktatásra jelentkezem:      

 

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. ……………………………………………………….  

 


