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PÉNZKÖVETELÉSEK BEHAJTÁSÁNAK 
BIZTOSÍTÁSA ÉS GYORSÍTÁSA AZ ÚJ 
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ALAPJÁN 

Előadónk: 

Dr. Kerepesy Krisztián 
bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
Időpont és helyszín: 

2015. június 15. hétfő  
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungaria **** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3.000 Ft + Áfa/ fő 
 
Távoktatás: 
16.900 Ft + áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, 
szendvicsek. 

 
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.  
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

A cégek eredményes működésének legnagyobb akadályai a 
kifizetetlen számlák... 
Ismerje meg, hogy az új Polgári Törvénykönyv és az eljárási 
jogszabályok milyen (legális...) lehetőségeket adnak az Ön kezébe 
ahhoz, hogy lehetőség szerint minél jobban bebiztosítsa és 
meggyorsítsa pénzköveteléseinek a behajtását!  
 

Témakörök: 

A pénztartozás, a késedelmi kamat, a 40 EUR költségátalány ▪ Amit 
már nem lehet: a fiduciárius biztosítékok (biztosítéki opció, 
engedményezés, stb.) ▪ Amit (általában) nem érdemes: a tulajdonjog 
fenntartása ▪ A jelentősen megváltozott. zálogjog. Az óvadék, a 
kezesség, a garancia. A tartozáselismerés ▪ A faktoring és az 
engedményezés új fogalma ▪ Mire jók az általános szerződési 
feltételek (ÁSZF)? ▪ Mire jó egy közokiratba / teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt szerződés? ▪ Az ideiglenes intézkedés, a 
biztosítási intézkedés. A végrehajtási záradék előnyei ▪ Dióhéjban a 
váltó előnyeiről és a felhatalmazásos inkasszóról ▪ A követelés 
behajtása másoktól: örökösök, (volt) tagok, vezető tisztségviselők ▪  
Konzultáció 
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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: �    (További információ: www.e-systemmedia.hu) 
 
Kérek ebédet:    �                       Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
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: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


