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KÖTELMI JOG, SZERZŐDÉSEK JOGA 
AZ ÚJ PTK.-BAN 

Előadónk: 

Dr. Kerepesy Krisztián 
bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
 
Időpont és helyszín: 

2016. február 23. kedd  
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
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-én befejeződött a "magánjogi rendszerváltozás", 
azaz hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv.és végrehajtási jogszabályai. A jelen képzésben közkívánatra 
ismét napirendre tűzzük az új Ptk. egyik legtöbbet forgatott 
jogterületét, a kötelmi jogot és azon belül különösen a 
szerződésekre vonatkozó új szabályozást. Ezek a szabályok a 2014. 
március 15-én és utána megkötött valamennyi szerződésre 
vonatkoznak, legyenek azokban a felek magánszemélyek, gazdasági 
társaságok vagy más jogalanyok. 
 
 

Témakörök: 

A kötelem és a szerződés az új Ptk.-ban ▪ A jogvesztő határidő és az 
elévülés módosításai ▪ A kamat és különösen a 40 EUR átalány az új 
Ptk.-ban és a Lánctartozás-törvényben ▪ A semmisség és a 
megtámadhatóság megváltozott szabályai ▪ Új semmisségi ok az új 
Ptk.-ban: a fiduciárius biztosítékok ▪ A szerződéses biztosítékok 
rendszere ▪ A gyökeresen megváltoztatott zálogjogi rendszer ▪ A 
hitelbiztosítéki nyilvántartás ▪ A kezesség és a garancia 
összehasonlítása a korábbi szabályokkal ▪ Új szerződéstípusok a Ptk.-
ban ▪ Az értékpapír ▪  Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „Kötelmi jog”  2016.feburár 23. 

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. ……………………………………………………….  
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