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AZ ÚJ PTK. SZEMÉLYISÉGI JOGI, 
KÁRTÉRÍTÉSI ÚJDONSÁGAI  

Előadónk: 

Dr. Kerepesy Krisztián 
bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
 
Időpont és helyszín: 

2016. április 13. szerda 
10 -16.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
Távoktatás: 
16.900 Ft + áfa/ fő 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
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: 

2014. március 15-étől hatályos a minden vállalkozás és 
magánszemély életét közvetlenül megváltoztató új Polgári 
Törvénykönyv. A képzés célja, hogy jogászoknak és nem jogászoknak 
bemutassa ennek a törvénynek a legfontosabb változásait, újításait, 
amelyek a személyiségi jogokkal és a szerződésen kívüli valamint 
szerződésszegéssel okozott kártérítéssel kapcsolatosak. 
 
 

Témakörök: 

A védett személyiségi jogok rendszere ▪ A személyiségi jogok 
megsértésének következményei ▪ A sérelemdíj, az ún. "bagatell 
jogsérelmek" kérdései ▪ A közéleti szereplő jogvédelme ▪ Az ún. 
gyűlöletbeszéd-klauzula (a közösségek elleni jogsértés) ▪ A 
szerződésen kívüli kártérítés rendszere ▪ Egyes speciális 
kárfelelősségi formák (vezető tisztégviselő) ▪ A szerződésszegéssel 
okozott kár döntő változásai ▪ A kimentés és a megtérítendő károk 
köre. Az orvosok, ügyvédek műhibáival kapcsolatos új kérdések ▪ Az 
előreláthatósági elv a szerződésen kívüli és szerződésszegéssel 
okozott károk esetén ▪ A kárfelelősségi esetek ütközése ▪  
Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „Személyiségi jog”  2016.április 13. 

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:  ...............................................  
 
 

 
Távoktatásra jelentkezem: �                       Kérek ebédet:    �                        
 
 
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: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


