
Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban  

Videókonferencia 
Dr. Kajó Cecília előadásában 

 

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kakukktojás a jegyzői feladatok között: magánjogi ügyet 

kell közigazgatási eljárási szabályok szerint gyorsan, hatékonyan megoldani úgy, hogy a 

hatáskört és az anyagi jogi részt a Ptk. szabja meg a maga rendkívüli általánosságában 

(ezek tartalommal kitöltése természetesen a jogalkalmazó feladata), míg az eljárási jogi 

háttér az Ákr. alóli kivételként egy kormányrendelet szerint zajlik.  

Mind a jogi képviselővel, mind az anélkül eljáró ügyfelek hajlamosak a jegyzői 

birtokvédelmi eljárást, mint „kamillateát” tekinteni („mindenre jó”), kiváltani 

szándékozva ezzel más hosszabb ideig tartó, költségesebb hatósági vagy peres eljárásokat. 

A jogi képviselővel eljáró ügyfelek 2016 júliusától már csak elektronikus úton küldheti meg a 

jegyzőnek az eljárásindító kérelmet, mely részleteit a vonatkozó kormányrendelet pontosan 

megadja. Mégis meglepő módon a joggyakorlatot tekintve és szakmai közösségek 

tapasztalatai alapján sajnálatos tapasztalat, hogy a mai napig rengeteg jogi képviselő útján 

benyújtott kérelmet utasítanak el sorozatosan előforduló típushibák miatt. 

Hiánypótló előadásunkban rövid elméleti bevezető és jogszabályi alapozás után a 

típushibákat tartalmazó jogeseteket vesszük végig, melyben segítséget nyújt az oktató 

által a jó gyakorlatok közvetítése érdekében évek óta vezetett ilyen tárgyú „hibalista”, 

melyet az előadásra készülve kiegészített segítőkész birtokvédelmi feladatokat ellátó 

kollégák saját listáinak elemeivel is. 

 

Tartalma: 130 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

Előadó(k):  dr. Kajó Cecília (jogász, igazgatásszervező) 
10+ év előadói és 20+ év birtokvédelmi tapasztalat. 

2017-ben tagja volt a Kúria Birtokvédelmi Joggyakorlat-elemző Munkacsoportjának, tevékeny részese 

volt a jelentés kialakításakor áttekintő tanulmányok és statisztikák készítésének. 

2019 szeptemberében a joggyakorlat-elemző munkacsoport munkájáról tartott előadást a Budapesti 

Ügyvédi Kamarában, továbbá 2015 óta rendszeres oktatója felnőttképzés keretében szervezett szakmai 

konferenciáknak is. 

Rendszeresen publikál szakmai cikkeket a Jegyző és Közigazgatás c. szakmai folyóiratba, valamint 

tanulmányokat a jogiforum.hu oldalra. 

Részt vesz az állatorvosi asszisztens-képzésben a Murmuczok Oktatási Központban, az Állatorvosok 

az Állatvédelemért Alapítvány és a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület 

munkájában – utóbbiban az állattartással kapcsolatos zavarások birtokvédelmi vetülete miatt külön 

„szekció” van jegyzők szakmai közösségében. 

Egyesületüket számos szakmai rendezvényére hívták meg az elmúlt években, az állatvédelmi 

aspektusok mellett a birtokvédelmi jogterületen felmerül problémákról tart rendszeresen előadásokat 

a szakma, valamint joghallgatók előtt. 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

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

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 
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Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetők számára: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Korlátlan képzés bérlet ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal:  

 díjmentes részvételi lehetőség valamennyi tantermi képzésünkön (1 fő/képzés): 100+ 

képzés évente; 

 korlátlan hozzáférés (korlátlan létszám, korlátlan számú képzés és digitális tudástár) 

teljes digitális szakmai tudástárunkhoz: 120+ téma, több mint 4.500.000+ Ft értékben 

évente; 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

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.  
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Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

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