
  

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA 

Előadónk: 

Fónyiné dr. Kazareczki Andrea 
csoportvezető,  
címzetes törvényszéki bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
Időpont és helyszín: 

2016. június 22. szerda 
9 -13 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

 
Ellátás: 

Kávé,tea, üdítő, sütemény, szendvics. 

 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
16.900 + Áfa / fő 
 
Távoktatás: 
14.900 Ft + Áfa/ fő 
 
A Magyar Jogász Egylet Fővárosi 
Szervezeti tagoknak: 8.450 Ft.+áfa/fő  
 
Jelentkezzen leggyorsabban on-line  
a www.systemmedia.hu oldalon! 

 
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: 

Az új polgári perrendtartás kodifikációjának előkészítése fontos 
mérföldkőhöz érkezett: lezárult a Kormány határozata által 
elrendelt előkészítő fázis. Jelenleg körvonalazódik az új Pp. 
koncepciója. Előadónk, a kodifikációs folyamat aktív részese, 
valamint a kodifikációs bizottság tagja, ismerteti a változás 
irányát, fontos lépcsőit. A hatályba lépésig még sok minden 
változhat, de mivel teljesen új törvény születik, ezért érdemes 
már most elkezdeni a felkészülést! 

Témakörök: 

Új szerkezet, alapelvek, értelmező rendelkezések, általános 
szabályok ▪ Új szabályok: a bíróság összetételében, a kizárásnál ▪ 
A pertárgyérték számításának pontosítása ▪ Új kizárólagos 
illetékességi szabályok ▪ Az alperes keresethez csatlakozásának 
lehetősége, kihatása a perköltségviselésre ▪ A kötelező jogi 
képviselet új szabálya ▪ A perköltség érvényesítése 
költségjegyzékkel, új viselési szabályok ▪  Új általános végrehajtás 
felfüggesztési ok: ha a per tárgya a végrehajtás alapjául szolgáló 
követelés ▪ Mi az a kézbesítési fikció? Mikor rendelhet el a bíróság 
végrehajtói kézbesítést? ▪ Mit jelent a perfelvétel, mi az anyagi 
pervezetés? Mikor kezdődik az érdemi tárgyalás? ▪ Bizonyítási 
szükséghelyzet, jogsértő bizonyítási eszközök ▪ Néhány új szabály 
a fellebbezés köréből, hogyan jár el a másodfokú bíróság 
 

JELENTKEZÉS         „Polgári perrendtartás”      2016. június 22. 
System Media 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! 
 
 

Távoktatásra 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. ………………………………………………………. 
 


