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  A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS  
ÉS A POLGÁRI PERES ELJÁRÁS 

A HATÉKONY VÉGREHAJTÁS TÜKRÉBEN 
BUKTATÓK ÉS GYAKORLATI „TIPPEK” 

Előadónk: 

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

2016. február 16. kedd  
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

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

24.900 + Áfa / fő 

Büféebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
Távoktatás (Online képzés): 
16 900 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.  
 

 Ajánló: 

A mai gyors világban komoly igény van arra, hogy a felek minél 
hamarább, hatékonyabban tudják követeléseiket érvényesíteni. 
Ennek feltétele, hogy gyorsan jussanak jogerős, végrehajtható 
határozatokhoz. Azt ezt akadályozó eljárásjogi hibákról, segítő 
eljárásjogi megoldásokról adunk gyakorlat orientált segítséget. 

Témakörök: 

Jogi képviseleti meghatalmazás elektronikusan és papír alapon ▪ Az 
illetéklerovás „rejtelmei” ▪ A fizetési meghagyásos kérelem gyakori 
hibái ▪ Példák, tippek megoldások ▪ Ellentmondás vagy sem, érdemi 
nyilatkozat vagy sem? ▪ Mi a következménye a perben? ▪ Perré 
alakult-e vagy sem az eljárás? ▪ A részjogerő jelentősége, hogyan 
lehet „hozzájutni” ▪ A kézbesítési vélelem és megdöntése, hatása a 
végrehajtásra – bírói gyakorlat ▪ Az elutasított fizetési meghagyás 
iránti kérelem hatályának fenntartása, gyakori hibák a perré alakuló 
eljárásban ▪ Perújítás jogerős fmh ellen – az önhiba bírói megítélése 
▪ Perré alakulás után „alperescsere” ▪ A „kérem a tárgyalást 
távollétemben megtartani” nyilatkozat „veszélyei” ▪ A hiányzó vagy 
kevés illetékkel kapcsolatos bírói gyakorlat ▪ Jogerős fizetési 
meghagyás után szerződés érvénytelenségi per ▪ A perújítás 
elhatárolása a végrehajtás megszüntetési pertől és a végrehajtási lap 
visszavonásától, a jogerősítő záradék törlésétől ▪ Az ideiglenes 
intézkedés és a biztosítási intézkedés elhatárolása ▪ Fedezetelvonás 
esetén a végrehajthatóság biztosítása ▪ Az elévülés veszélyei, 
elkerülése az új Ptk tükrében ▪ Az elektronikus polgári eljárás 
"szigora", előnyei, és veszélyei ▪ Konzultáció 
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E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 
 
 

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

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Kérek ebédet:    �                        

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

Távoktatásra (Online képzés) jelentkezem: �     

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: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


