
 

Előadónk: 
 

Dr. Fónyiné Dr. Kazareczki Andrea 
csoportvezető,  
címzetes törvényszéki bíró 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 
 

 
Időpont és helyszín: 

2018. március 19-20. (hétfő-kedd) 
9.00-16.00 óráig 
Regisztráció 8.30-tól. 
 

Hotel Hungaria City Center  
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 

 
Részvételi díj: 

60 000 Ft + áfa / fő/2 nap 

Ebéd: 7 600 Ft + áfa/fő/2 nap 
 

 
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.  
 

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. 
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 Ajánló: 

Hatályba lépett! 2018. január 1-től alkalmazni kell az új Polgári 
perrendtartást és a hozzá kapcsolódó temérdek új jogszabályt! 
Hatalmas felelősség a jogalkalmazóknak, sok
sok buktató! Egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segít 
értelmezni a törvényt, felhívja a figyelmet a buktatókra, 
és bemutatja az első hónapok bírósági tapasztalatait.

 
I. első nap témakörei: 
A 2016. évi CXXX. törvény hatálya
eljárásra, példákkal ▪ A hatásköri és illetékességi szabályok 
változásai ▪ Régi-új pertársaság, keresethez csatlakozás
A kötelező jogi képviselet és elmulasztásának jogkövetkezményei
A keresetlevél – az eddigiek tükrében
kötelező költségjegyzék vezetése ▪ 
változása ▪ Egyéb általános szabályok: kézbesítési fikció, kifogás, 
végrehajtói kézbesítés, határidők, a hosszabbítás új szabályai
A kereset közlése, a bírósági meghagyás szabályainak változá
 
II. második nap témakörei: 
Perfelvételi szakasz: fogalma, lényege, célja, lehetséges „útjai”, a 
perfelvételi tárgyalás elmulasztásának következményei
eljárásjogi vélelmek ▪ A perfelvételi iratok alaki és tartalmi 
követelményei ▪ Kereset és ellenké
változtatás a perfelvételi szakaszban
mint új jogintézmény ▪ A perfelvétel lezárása és 
jogkövetkezményei ▪ Érdemi tárgyalási szakasz
két szakaszban ▪ Járásbírósági ügyek eltérő szabály
meghagyásos eljárással összefüggő perek
különös tekintettel a szakértői bizonyításra
tartalma, közlése és joghatásai, a jogcímhez kötöttség
A másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre
perorvoslatok új szabályai 
 
JELENTKEZÉS      „Új Polgári perrendtartás”

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ W

 
 
 
 

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

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni

 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:

 
Kelt: 2018……………………………..    P. H. ……………………………………………………….

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY 

2 NAPOS GYAKORLATI KÉPZÉS 
 

től alkalmazni kell az új Polgári 
perrendtartást és a hozzá kapcsolódó temérdek új jogszabályt! 
Hatalmas felelősség a jogalkalmazóknak, sok-sok új jogintézmény, 

buktató! Egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segít 
törvényt, felhívja a figyelmet a buktatókra,  

és bemutatja az első hónapok bírósági tapasztalatait. 

A 2016. évi CXXX. törvény hatálya ▪ Alapelvek, kihatásuk az 
A hatásköri és illetékességi szabályok 

új pertársaság, keresethez csatlakozás ▪  
A kötelező jogi képviselet és elmulasztásának jogkövetkezményei ▪ 

az eddigiek tükrében ▪ A perköltség felszámítása, 
▪ Az ideiglenes intézkedés 

Egyéb általános szabályok: kézbesítési fikció, kifogás, 
végrehajtói kézbesítés, határidők, a hosszabbítás új szabályai ▪  
A kereset közlése, a bírósági meghagyás szabályainak változása 

Perfelvételi szakasz: fogalma, lényege, célja, lehetséges „útjai”, a 
perfelvételi tárgyalás elmulasztásának következményei ▪ Új 

A perfelvételi iratok alaki és tartalmi 
Kereset és ellenkérelem, viszontkereset 

változtatás a perfelvételi szakaszban ▪ Az állítási szükséghelyzet, 
A perfelvétel lezárása és 

Érdemi tárgyalási szakasz ▪ Közös szabályok a 
Járásbírósági ügyek eltérő szabályai ▪ Fizetési 

meghagyásos eljárással összefüggő perek ▪ A bizonyítási eljárás, 
különös tekintettel a szakértői bizonyításra ▪ A határozatok fajtái, 
tartalma, közlése és joghatásai, a jogcímhez kötöttség ▪  
A másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre ▪ A rendkívüli 

j Polgári perrendtartás”       2018. 03.19-20. 
75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  

Web:  www.systemmedia.hu  

..........................................................  

...........................................................  

............................................................................  

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

...............................................  

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!       Kérek ebédet:    �                         

mail cím:................................................................

………………………………………………………. 


