
 

Előadónk: 
 

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

Időpont és helyszín: 
 

 
09.00 - 16.00 óráig.  
Regisztráció 8.30 órától. 
 
2020.06.24. szerda       
2020.07.14. kedd          
2020.08.26. szerda       
 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 
20 930 Ft + áfa/fő 
 
Ebéd igényelhető: 3 990 Ft + áfa 
 
Ellátás: 

Reggeli: Kávé, tea, 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. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 
 

 

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁS GYAKOR
ÜGYVÉDI TOVÁBBKÉPZÉS 

 
 

Ajánló: 

Az új Polgári perrendtartásról szóló törvény komoly erőpróba elé 
állította a jogalkalmazókat. Az elmúlt két év gyakorlata számos 
jogértelmezést igénylő kérdést vetett fel
tapasztalat került összegyűjtésre. 
résztvevőink szakmai napunkon 
tapasztalatokról, a bírói gyakorlat
Kollégiumvezetők Országos Értekezlete és a Kúria ajánlásain 
keresztül! 
 

Témakörök:

Általános kérdések: a hatáskör, illetékesség, perköltség és 
mentességek változásai ▪ A jogi képviselő szerepe és a rá irányadó 
szabályok ▪ A keresetlevél tartalma, különös tekintettel a bírói 
gyakorlatra ▪ Az új per szerkezete, a perfelvételi szak megszorításai 
és buktatói ▪ A jogi képviselő nélküli félre irányadó eltérések
érdemi szak: bizonyítás, jogellenes bizonyíték, magánszakértő, 
utólagos kereset (és ellenkérelem.) változtatás
fellebbezésről, felülvizsgálatról és perújításról

JELENTKEZÉS                            „PP”    

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web

 
 

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

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

 
 Név, beosztás:  ................................

 
E-mail: ..........................  Telefon: ................................

 
Kérek ebédet:                 Vegetáriánus menüt kérek:  

 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!

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

Tájékoztatjuk, hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép-és hanganyagot rögzíthet
felhasználhatja. 

A hírlevél küldéséhez hozzájárulok/nem járulok 

 
 
Kelt: 2020.……………………………. P.H. …………………………………………………

AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁS GYAKORLATA 
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Polgári perrendtartásról szóló törvény komoly erőpróba elé 
Az elmúlt két év gyakorlata számos 

vetett fel amire megannyi 
 Tájékoztatást kapnak 
a legfrissebb bírósági 

bírói gyakorlatról a Civilisztikai 
Kollégiumvezetők Országos Értekezlete és a Kúria ajánlásain 

 

kérdések: a hatáskör, illetékesség, perköltség és 
A jogi képviselő szerepe és a rá irányadó 

tartalma, különös tekintettel a bírói 
Az új per szerkezete, a perfelvételi szak megszorításai 
A jogi képviselő nélküli félre irányadó eltérések ▪ Az 

érdemi szak: bizonyítás, jogellenes bizonyíték, magánszakértő, 
(és ellenkérelem.) változtatás ▪ Dióhéjban a 

fellebbezésről, felülvizsgálatról és perújításról ▪ Konzultáció 

                      

el: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
eb:  www.systemmedia.hu  

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

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

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

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

Vegetáriánus menüt kérek:   

átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

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

System Media Kft. a rendezvényen az 
het, és azt oktatási céljaira 

A hírlevél küldéséhez hozzájárulok/nem járulok hozzá. 

………………………………………………… 


