
  
A CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI 

ELJÁRÁS GYAKORLATA 
KÖVETELÉSKEZELÉSI SZEMINÁRIUM 

Előadóink: 

Dr. Elek Orsolya 
csoportvezető-helyettes bíró 
Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala 
 
Dr. Metzinger Péter 
ügyvéd, egyetemi adjunktus, 
Corvininus Egyetem 
 
Időpont és helyszín: 

2016. november 3. csütörtök 
10 -14 óráig 
Regisztráció 9 órától 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Ellátás: 

Kávé,tea, üdítő, sütemény. 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19.900 + Áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa áron! 
 
A Magyar Jogász Egylet Fővárosi 
Szervezeti tagoknak: 9.950 Ft.+áfa/fő 
 
ONLINE képzés: 
16.900 Ft + Áfa/ fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza az étkezés 
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: 

A csőd-és felszámolási eljárások témájának aktualitását  
a gazdasági helyzet következtében fizetésképtelen cégek 
számának emelkedése generálja. A folyamatosan változó 
jogszabályi háttér gyakorlati alkalmazását kísérlik meg 
bemutatni az előadóink a mindennapi jogalkalmazás során 
felmerülő tipikus problémák bemutatásával. Az előadás 
segítséget nyújthat a gazdasági élet szereplőinek a törvény 
útvesztőjében való eligazodáshoz. 

Témakörök: 

Az elektronikus eljárás tapasztalatai a felszámolási eljárásokban ▪ 
A fizetésképtelenség feltételeinek bírósági gyakorlata (fizetési 
felszólítás, vitatás) ▪ A hitelezői igények bejelentése és besorolása 
a felszámolás során ▪ A zálogjogos hitelező helyzete a csőd és a 
felszámolási eljárásokban ▪  Szerződések felszámoló által történő 
felmondása és megtámadása ▪  Felszámolási kifogás 
jogintézményének gyakorlata ▪ Az adós gazdálkodó szervezet 
képviselőjének felelőssége, a képviselővel szembeni perek ▪ 
Tagi/tulajdonosi felelősség a felszámolás során ▪ A csődvédelem 
mint alanyi jog ▪ Az egyezségi tárgyalás technikai buktatói ▪  
A hitelező lehetőségei a csődeljárásban ▪ A csődegyezség formai 
és tartalmi feltételei ▪ A felszámolási eljárás megszüntetése a 
Csődtv. 45/A. §-a alapján ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS        „Csőd, felszámolás ”        2016. november 3. 

System Media 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:  ...........................................  

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Online képzésre jelentkezem:     �   

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ......................................... 

Kérek ebédet:    � 

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. ………………………………………………………. 
 


