
 

Részletes tájékoztatás az e-learning kurzus menetéről Leírás

Megrendelt kurzus címe és formája: A házassági vagyonjog, a Csjt. alkalmazásához kapcsolódó bírói gyakorlat beépülése a Ptk.-ba (E-learning)

Miben segít a kurzus:

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen 

bonyolult házassági vagyonjogi perekre. Előadásunk kitér a házastársi vagyonközösség, a házassági vagyonjogi 

szerződés és a közös lakás használatának rendezésére is, sok példával, jogesettel fűszerezve. Az előadás során 

lehetőség van egyedi konzultációs kérdéseiket is feltenni.

Kurzus időtartalma: 208 perc (3,46 × 60 perces tanóra)

Fejezetek száma: 2 rész, 12 fejezet

Éberséget ellenőrzős kérdések (feleletválasztós) száma: 12 db

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a megtekintésért 3 kredit jár.

Tematika:

Tematika:

A házassági vagyonjog 

1. A házassági vagyonjog fogalma szűkebb és tágabb értelemben 

2. A házassági vagyonjogi rendszerek

3. A Csjt. és a Ptk. Családjogi Könyve szabályainak személyi hatálya

4. A házastársak és az élettársak vagyoni viszonyai közötti hasonlóságok és eltérések

Átmeneti rendelkezések

A Ptk. házassági vagyonjogi szabályai 

1. A Csjt. és a Ptk. szabályozása közötti lényegesebb eltérések 

2. A Ptk.-beli szabályozás lényege - annak szerkezetét követve 

Általános rendelkezések (V. fejezet)

• A vagyoni viszonyok rendezésének módja

• A vagyonjogi rendelkezések időbeli hatálya 

• Az érvénytelen házasság vagyonjogi hatásai

A házastársi vagyonközösség (VI. Fejezet) 

• A házastársi közös vagyon és a különvagyon

• A vagyonközösséghez tartozó tárgyak használata és kezelése 

• Rendelkezés a közös vagyonnal

• A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség

• A vagyonközösség megszűnése

• A házastársi közös vagyon megosztása

A házassági vagyonjogi szerződés (VII. Fejezet)

• Általános rendelkezések

• A közszerzeményi rendszer

• A vagyonelkülönítési rendszer

• A szerződés megszűnése

3. A házastársi közös lakás használatának rendezése (VIII. Fejezet) 

Konzultációs kérdések

Oktató: Dr. Császár P. Emőke Fővárosi Törvényszéki bíró

Elérhető / megtekinthető:

belépési adatok kiállításától számított 12 hétig (90 napig)

A kurzus legkésőbb 2023.12.31-ig teljesíthető!

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002044/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 3 kredit

A kurzus díja:

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján) 29.900 Ft (Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.)

Mi történik a megrendelés elköldését követően:

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza, a regisztráció sorn megadott e-mail címre. A visszaigazoló levél minden 

információt tartalmaz a részvételi díj kiegyenlítéséhez, illetve azt követően a kurzushoz való hozzáférésről. A részvételi 

díj kiegyenlítését követően 24 órán belül megküldjük az oktatási anyag(ok)hoz rendelt belépési útvonalat és adatokat, 

illetve a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát.

Ügyvéd kredit leírás (Lenyíló menüben)

E-learning kézikönyv (Lenyíló menüben)

A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk gondoskodik. A kreditpontok lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője nincs.

Segíthetünk?

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 195 2826

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntekig: 9:00-16:00

E-mail cím: info@konferenciaszervezo.hu

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/


