
  

ITT AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY 

Előadónk: 
 

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

2017. május 10. szerda, 9-15.15-ig. 
2017. május 16. kedd, 9-15.15-ig. 
----------------------------------------------- 
2017. június 13. kedd, 9-15.15-ig. 
2017. június 20. kedd, 9-15.15-ig. 
(Regisztráció 8.30 órától.) 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM 
1089 Budapest Üllői út 94-98. 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő/ 2 rendezvény 
 + 1 db online képzés 

Ebéd igényelhető: 6 400 Ft + áfa /fő/2 
rendezvényre 
----------------------------------------------- 

ONLINE képzés (I-II-III. rész ): 
50 700 Ft + áfa / fő 
(Korlátlan hozzáféréssel, 
2018. március 31-ig elérhető!) 

ONLINE képzésre jelentkezem: �   
 
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: 

2018. január 1-el hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új 
törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazásban 
résztvevőket. Előadássorozatunk, ahhoz nyújt segítséget, hogy 
még a hatályba lépés előtt megismertessük a törvény 
megalkotásához vezető új koncepciót, a hatékony és gyors eljárás 
célját megvalósítani szándékozó új intézményeket, szabályokat. 
Mindezt a kodifikációban aktívan résztvevő, gyakorló bíró 
segítségével, aki igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a 
figyelmet.   

Témakörök: 

I. Alkalom:  A törvény hatálya ▪ Alapelvek ▪ Alapvető rendelkezések 
▪ Bíróságok, kizárás ▪ Hatáskör, illetékesség ▪ A felek és más perbeli 
személyek ▪ Képviselet ▪ Perköltség ▪ Az ideiglenes intézkedés ▪ 
Egyéb általános szabályok 
 

II. Alkalom: Perindítás ▪ Perfelvételi szakasz ▪ Érdemi tárgyalási 
szakasz ▪ Közös szabályok a két szakaszban ▪ Járásbírósági ügyek 
eltérő szabályai ▪ Fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek 
 

III. rész: On-line képzés (2018. március 31-ig korlátlanul 
elérhető): A bizonyítási eljárás ▪ A határozatok fajtái, tartalma, 
közlése és joghatásai ▪ Fellebbezés ▪ Rendkívüli perorvoslatok ▪ A 
különleges eljárások új szabályai 
 
JELENTKEZÉS       „Új Polgári perrendtartás - Tavasz”      
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 

VÁLASSZON IDŐPONTOT! 

 
2017. május 10.,16. � ------------------- 2017. június 13.,20. � 

 
 

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

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

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

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

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

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!         

 

Kérek ebédet:    �                         Vegetáriánus menüt kérek: �   

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

 


