
 

Részletes tájékoztatás az e-learning kurzus menetéről Leírás

Megrendelt kurzus címe és formája: Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat e-learning

Miben segít a kurzus:

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok 

tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a 

sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a 

Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos 

szabályáról is.

Kurzus időtartalma: 290 perc (4,8 × 60 perces tanóra)

Fejezetek száma: 3 rész, 16 fejezet

Éberséget ellenőrzős kérdések (feleletválasztós) száma: 16 db

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a megtekintésért 5 kredit jár.

Tematika:

Tematika:

• Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos perek

o az újonnan módosított Pp tükrében az eljárási szabályok (keresetlevél tartalma, mellékletei, viszontkereset, ellenkérelem, pontos petitum 

fontossága);

o a perfeljegyzés és elhatárolása az ideiglenes intézkedéstől;

• Az elbirtoklási, ráépítési, házassági vagyonjoggal kapcsolatos és öröklési perek gyakorlata.

• Szerződés érvénytelenségi perek, az érvénytelenségi és törlési perek elhatárolása az Inytv. tükrében.

• A jognyilatkozat adása és pótlása, ezek elhatárolása a gyakorlatban.

• A közös tulajdon megszüntetésére irányuló perek néhány gyakorlati kérdése.

• Az ingatlan igényper sajátossága.

• A bérleti szerződéssel kapcsolatos buktatók, néhány jó tanács a gyakorlathoz.

• Gondolatok az ingatlan végrehajtással kapcsolatban.

• Konzultációs kérdések

Oktató: Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság

Elérhető / megtekinthető:

belépési adatok kiállításától számított 12 hétig (90 napig)

A kurzus legkésőbb 2023.12.31-ig teljesíthető!

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002115/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 5 kredit

A kurzus díja:

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján) 31.900 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.

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/


