
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

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

  

BIRTOKVÉDELEM A BÍRÓSÁGI 
GYAKORLAT TÜKRÉBEN 

JOGI REGGELI A PKKB BÍRÓJÁVAL  

Előadónk: 

Dr. Váczi Judit 
bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 
 
Időpont és helyszín: 

2016. április 26. kedd  
9 -12.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19.900 + Áfa / fő 
 
ONLINE képzés: 
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.  

 

 Ajánló: 

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy 
birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Ha a 
szomszéd folyamatosan hangoskodik, vagy a pihenésünket, 
nyugalmunkat zavaró magatartást folytat, megvannak a jogi 
lehetőségeink arra, hogy megakadályozzuk a további 
zaklatást. Rendezvényünkön konzultációs formában, a 
bírósági gyakorlat tükrében tekintjük át a birtokvédelemmel 
kapcsolatos jogi eszközöket, eljárásokat. 
 

Témakörök: 

Mi a birtok? Ki a birtokos? Milyen jogai és kötelezettségei 
vannak és kivel szemben ▪ A birtokvédelem a régi és új Ptk.-
ban (mi változott és mi nem) ▪ A birtokvédelem 3 eszköze ▪ A 
birtokvédelem változása, ahogy az élet hozza ▪ Jogalap nélküli 
birtoklás ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „Birtokvédelem”  2016.április 26. 

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:  ...............................................  
 
 

 
ONLINE képzésre jelentkezem: �     
 
 
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. ……………………………………………………….  

 


