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A MAGYAR CSALÁDJOG 
 FŐBB ANYAGI ÉS PERJOGI 

VÁLTOZÁSAI 

Előadónk: 

Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika 
c. egyetemi docens 
PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék 
 
Időpont és helyszín: 

2018. május 9. szerda 
10 -15.30 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 + áfa / fő 
 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, 
szendvicsebéd 
 
 
 
 
 
 
 
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 Polgári Törvénykönyv (Ptk.) elfogadásával megváltozott a 
magyar családjog rendszerbeli elhelyezkedése, normarendszerét 
sajátos alapelvek határozzák meg, és számos jogintézményének 
megtörtént a társadalmi és gazdasági változásoknak, a 
nemzetközi elvárásoknak és a bírói gyakorlatnak megfelelő 
újragondolása. A Polgári Perrendtartás (Pp.) 2018. január 1- je 
óta külön fejezetben rendezi a személyi állapotot érintő perek 
közös, az általánostól eltérő szabályait, majd ezt követően a Ptk. 
szerkezetéhez igazítva határozza meg az egyes, személyi 
állapotot érintő perek különös szabályait. 

Témakörök: 

A nagykorú személy belátási képessége csökkenése/hiánya esetén 
jogainak védelmét az előzetes jognyilatkozat, támogatott 
döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság segíti  ▪  
Újdonságok a házasság, a házasság megszűnése, és a házassági 
vagyonjog területén ▪  Az élettársi kapcsolat megváltozott 
családjogi hatásai ▪  Tartalmi változások a rokoni kapcsolatokban, 
a leszármazás, az örökbefogadás, szülői felügyelet, rokontartás, 
és a gyámság területén   ▪   Közvetítés (mediáció) lehetősége a 
bontás és a szülői felügyelet gyakorlása során ▪ A Pp. különös 
szabályozásába tartoznak a klasszikus személyállapoti perek, így a 
gondnoksági, házassági, származási és szülői felügyelettel 
kapcsolatos perek (melyek gyűjtőfogalmak) mellett az új 
elemként szabályozott örökbefogadás felbontása, és a kiskorú 
gyermek tartása iránti perek megváltozott többlépcsős 
szabályrendszere ▪ Egyezségi kisérletek új lehetőségei közvetítői 
eljárással, vagy anélkül ▪ Konzultáció  

JELENTKEZÉS            „Családjog”         2018.május 9. 
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:    �   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: 2018……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


