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  A BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
GYAKORLATI PROBLÉMÁK  

ÉS MEGOLDÁSUK   
Előadónk: 

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

2016. március 9. szerda  
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 
 
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: 

Minden szerződés annyit ér, amennyit betartanak belőle, de ha 
már jogvita van, a leírt szövegnek nagyon nagy a jelentősége. 
Előadónk 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.  
 

Témakörök: 

Hogyan kell szerkeszteni a bérleti szerződést, hogy érvényt tudjunk 
neki szerezni ▪ A későbbi bizonyítás érdekében milyen „trükkök” 
ajánlottak – mit fogad el a bírói gyakorlat ▪ Mit tegyünk fizetési 
késedelem esetén ▪ Vigyázat: megváltozott elévülést megszakító 
szabály az új Ptk-ban ▪ Mi a különbség jogcím nélküli használó és az 
önkényes beköltöző esetében  ▪ Mit vizsgál a bíróság, ha a per bérleti 
jogviszonyból származik ▪ Mi a hatása a közös tulajdon 
megszüntetésének, az ingatlan átruházásának és az öröklésnek a már 
meglévő bérleti szerződésre ▪ Mikor érdemes közjegyzői okiratba 
foglalni a bérleti szerződést ▪ Hogyan kell felmondani egy ilyen 
szerződést, hogy azonnal végrehajtható legyen ▪ Milyen feltételek 
kellenek ahhoz, hogy eredményesen kérhessük a végrehajtás 
elrendelését ▪ Mi az a befogadó nyilatkozat és mire jó ▪ Néhány szó a 
hatékony végrehajtásról ▪ A kifogás, mint a végrehajtó jogsértése 
vagy mulasztása elleni hatékony jogorvoslat ▪ Hogyan biztosíthatjuk 
előre, hogy legyen miből végrehajtani ▪ Ideiglenes intézkedés, 
biztosítási intézkedés a gyakorlatban ▪ Lehet-e a bérleti jogot 
árverezni ▪ Le lehet-e foglalni a bérleti díjkövetelést  
 

JELENTKEZÉS             „Ingatlan bérbeadása”      2016.március 9. 
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:  ...............................................  
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
Kérek ebédet:    �             
Online képzésre jelentkezem: �     

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

 


