
 

 

Előadónk: 
 

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

2017. december 5. kedd 
9.00-17.00 óráig 
Regisztráció 8.30-tól. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 
 
 
 
 
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.  

 

 

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY

t 
t 

i 
, 
ő 
a 

ásra 

a 
. 
a 
t 

k. 
s 

 Ajánló: 

2018. január 1-jén hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új 
törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazókat. Kiemelt 
jelentőséget ad az új törvény megismerésének, a felkészülésnek, 
hogy hatályba lépésével – lévén eljárási szabály 
alkalmazni kell! Egy, a kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró 
előadásával igyekszünk segítséget nyújtani ehhez a felkészüléshez, 
kiemelt figyelmet fordítva a változások esetleges buktatóira is.

 

Témakörök:

Új szerkezet, alapelvek, értelmező rendelkezések, általános 
szabályok ▪ Új szabályok: a bíróság összetételében, a kizárásnál
„Megfordultak” a hatásköri szabályok!
számításának pontosítása ▪ Új kizárólagos illetékességi szabályok 
Az alperes keresethez csatlakozásának lehetősége
képviselet új szabálya ▪ A perköltség érvényesítése 
végrehajtás felfüggesztési ok ▪ Mi az a kézbesítési fikció? Mikor 
rendelhet el a bíróság végrehajtói kézbesítést?
felső határa! ▪ Mit jelent a hatálytalan eljárási n
cselekmény ▪ Főszabály a törvényszéki eljárás 
visszautasítás új fogalma ▪ Mit jelent a perfelvétel, mi az anyagi 
pervezetés? ▪ Mikor kezdődik az érdemi tárgyalás?
fogalma, jelentősége ▪ Külön eljárási 
szükséghelyzet, jogsértő bizonyítási eszközök 
bírósági szakértő? ▪ Néhány új szabály a fellebbezés köréből, 
hogyan jár el a másodfokú bíróság 
 
JELENTKEZÉS           „Új Polgári perrendtartás”

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ W

 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni
 

Kérek ebédet:    �                          
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

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

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY 

 

hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új 
törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazókat. Kiemelt 
jelentőséget ad az új törvény megismerésének, a felkészülésnek, 

lévén eljárási szabály – azonnal 
, a kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró 

előadásával igyekszünk segítséget nyújtani ehhez a felkészüléshez, 
kiemelt figyelmet fordítva a változások esetleges buktatóira is. 

Témakörök: 

Új szerkezet, alapelvek, értelmező rendelkezések, általános 
Új szabályok: a bíróság összetételében, a kizárásnál ▪ 

„Megfordultak” a hatásköri szabályok! ▪ A pertárgyérték 
rólagos illetékességi szabályok ▪  

Az alperes keresethez csatlakozásának lehetősége ▪ A kötelező jogi 
A perköltség érvényesítése ▪ Új általános 

Mi az a kézbesítési fikció? Mikor 
rendelhet el a bíróság végrehajtói kézbesítést? ▪ Emelkedik a bírság 

Mit jelent a hatálytalan eljárási nyilatkozat vagy 
őszabály a törvényszéki eljárás ▪ Új „Pp. 130.§” = a 

Mit jelent a perfelvétel, mi az anyagi 
Mikor kezdődik az érdemi tárgyalás? ▪ A percezúra 

Külön eljárási szabályok ▪ Bizonyítási 
, jogsértő bizonyítási eszközök ▪ Magánszakértő – 

Néhány új szabály a fellebbezés köréből, 

j Polgári perrendtartás”       2017. 12.05. 
75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  

Web:  www.systemmedia.hu  
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:  ...........................................  

...............................................  

részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni 

mail cím:................................................................

 szólóan küldjék meg oktatási 
a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 

és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  

………………………………………………………. 


