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2014-ben az új Ptk-val egy hagyományosan stabil, addig állandónak gondolt jogterület, az öröklési 

jog is változott. Az eltelt években már kialakult az új szabályok gyakorlata is, érdemes ezt 

áttekinteni. Nemcsak száraz jogszabályokat ismertetünk, hanem bírósági jogeseteket mutatunk be és 

oldunk meg. 

2018-ban változtak a hagyatéki eljárás szabályai is, a jogalkalmazóknak ebbe is rövid betekintést 

adunk. Az új Pp tükrében áttekintjük a keresetlevelek előterjesztésének buktatóit. 

Táguló világunkban egyre többen költöznek külföldre, szereznek ott – akár több országban is – 

vagyont és élnek nálunk is külföldiek, örökíthető vagyonnal. Hogyan alakulnak a határon átnyúló 

öröklési viszonyok, milyen jogszabályokhoz kell nyúlnunk, hogy ebben eligazodjunk. Jogesetek 

konkrét felvázolásán, megoldásán keresztül szeretnénk ezt a jogterületet is közelebb hozni a 

jogalkalmazók számára. 

 

Miben segít a videókonferencia: 

 

A hagyatéki eljárás 

A hagyatéki eljárás 2018-as módosítása; 

A hagyatéki vita fogalma, hatása az öröklési perre; 

Az öröklési per, tévhitek a gyakorlatban; 

Pót- és megismételt hagyatéki eljárás; 

Az öröklési bizonyítvány; 

A hagyaték átadásának hatálya, kapcsolódás a kereseti kérelem tartalmához; 

 

Az új Ptk. 

Öröklési alapfogalmak; 

Változások a végrendelet szabályaiban; közös végrendelet; érvénytelenség, hatálytalanság; 

A törvényes öröklés új rendje; 

A kötelesrész érvényesítése az új Pp szerint; 

Cum viribus – pro viribus felelősség; 

Jogesetek megoldása 

 

A határon átnyúló öröklés 

A szabályozás; 

Joghatóság; 

A szokásos tartózkodási hely meghatározása; 

A hagyaték egységének elve; 

Jogválasztás és jelentősége; 

Európai öröklési bizonyítvány; 

Jogesetek megoldása 

 

Írásbeli konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 160 perc videó anyag (három részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási 

segédanyag prezentáció. 

 

Előadó(k):  Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető bíró, Pesti Központi Kerületi 

Bíróság 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

    ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetőknek: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet információk: ITT. 

 

Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra, ahol megtekintheti páratlan, 

folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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