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KINTLÉVŐSÉGEK, PÉNZKÖVETELÉSEK 
KEZELÉSÉNEK JOGI 

ÉS GYAKORLATI LEHETŐSÉGEI 

Előadóink: 
 

 

Dr. Kerepesy Krisztián, 
bíró, 
Pesti Központi Kerületi Bíróság  
 
Csatlós Csilla, 
kintlévőség szakértő, ügyvezető 
Direktinfo Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. december 19. kedd 
9.00 -16.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

 
Hunguest Hotel MILLENIUM 
1089 Budapest Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

29 900Ft + áfa / fő  
 

Ebéd igényelhető: 3 200 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: 

A sikeres kintlévőség kezelés megtervezett, komplex lépesek 
logikus láncolata, amely nagy szerepet játszik egy vállalkozás 
jövedelmezőségének, versenyképességének, eredményességének 
és sikerességének fokozásában. A cégek egymás közötti 
késedelmes fizetése, nem fizetése gyakori jelenség. Előadóink 
mind a jogszabályi, mind a gyakorlati lehetőségeket körbejárva 
adnak tippeket, tanácsot, hogy hogyan előzhetjük meg az ilyen 
helyzeteket, illetve, ha már erre nincs mód, hogyan juthatunk a 
pénzünkhöz bírósági eljárás nélkül.  
 

Témakörök: 

Hogyan és milyen jogi eszközöket vethetünk be, a követelésünk 
bebiztosítására? ▪ Milyen jogi eszközökkel tudjuk gyorsítani a 
kintlévőségeink behajtását? ▪ Az adós megszűnése esetén mit 
tehetünk? ▪ Zálogjog, óvadék, kezesség, akkreditív ▪ A váltó mint 
ritka de hatékony szerződéses biztosíték ▪ Bíróságon kívüli eljárási 
lehetőségek ▪ Bírósági peres és nemperes eljárások ▪ Jogvédelmi 
lehetőségek ▪ Kintlévőség keletkezése, megelőzése ▪ 
Követelésbehajtás adminisztratív feltételei – gyakorlati 
esettanulmányok ▪ Követelésbehajtás gyakorlati módszertana ▪ 
Teljes számlamenedzsment ▪ Követeléskezelési lehetőségek külső 
megbízással : eseti behajtás, kiszervezés, hitelbiztosítás ▪ 
Körbetartozások ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS            „Kintlévőség kezelés”            2017.12.19. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 


