
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

   

A PÉNZKÖVETELÉSEK 
BEHAJTÁSÁNAK 

HATÉKONY JOGI ESZKÖZEI 
Előadónk: 

Dr. Kerepesy Krisztián 
bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
 
Időpont és helyszín: 

2017. március 21. kedd 
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + Áfa/ fő 
 
ONLINE képzés: 
16 900 Ft + áfa / fő 
ONLINE képzésre jelentkezem: �   
 

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: 

Előadónk gyakorlati oldalról közelíti meg a követeléskezelést, és 
annak buktatóit. Hatékonyabban, nagyobb eséllyel tudja 
szerződéses partnerétől behajtani és/vagy bebiztosítani 
pénzkövetelését. A képzés alapja az új Polgári Törvénykönyv, de 
kitérünk a Ptk.-n kívüli más alkalmas eszközökre is. Képzésünket 
jogászokon kívül cégvezetőknek, pénzügyeseknek és mindenkinek 
ajánljuk, akinek a gazdálkodási tevékenysége során már akadtak 
nehézségei a követelése behajtásával. 
 

Témakörök: 

A pénztartozás az új Ptk.-ban ▪ A késedelmi kamat, a 40 EUR 
átalány gyakorlati kérdései ▪ A 2016. évi IX. tv. a behajtási 
költségátalányról ▪ Egy hatékony „védelmi vonal”: az általános 
szerződési feltételek (ÁSZF) ▪ Az írásbeli jognyilatkozatok 
jelentősége ▪ Milyen joghatása van egy e-mailnek? ▪ A 
pénztartozás behajtásának speciális esete: a felhatalmazó levélen 
alapuló inkasszó ▪ A zálogjog, kezesség, garancia gyakorlati 
kérdései ▪ A faktoring és az engedményezés megváltozott 
szabályai ▪ A tartozás-elismerés ▪ A tulajdonjog-fenntartás előnyei 
és buktatói ▪ A váltó: sokoldalúan praktikus és mindenki számára 
elérhető eszköz ▪ Eljárásjogi-alaki „biztosítékok”: a közokirat és a 
teljes bizonyító erejű magánokirat jelentősége a 
követeléskezelésben ▪ Az ideiglenes intézkedés, a biztosítási 
intézkedés ▪ A végrehajtási záradék előnyei ▪ Kitérő: a fizetési 
meghagyás, a kisértékű per gyorsított szabályai ▪ Dióhéjban az 
elektronikus pervitel új szabályairól ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS        „Követelések behajtása”    2017.március 21. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

 
 

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

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

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

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

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

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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


