
 

Részletes tájékoztatás az e-learning kurzus menetéről Leírás

Megrendelt kurzus címe és formája: Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében e-learning

Miben segít a kurzus:

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek 

kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet 

elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és 

kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával 

tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, 

hiszen 28 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.

Kurzus időtartalma: 250 perc (4,2 × 60 perces tanóra)

Fejezetek száma: 3 rész, 14 fejezet

Éberséget ellenőrzős kérdések (feleletválasztós) száma: 14 db

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a megtekintésért 4 kredit jár.

Tematika:

Tematika:

- A Vht 41. § és 55-56. § szabályainak magyarázata, kapcsolata az új Pp-hez, visszvégrehajtás;

- A végrehajtás megszüntetési és korlátozási per esetkörei, elhatárolás a végrehajtási lappal és a záradékkal elrendelt végrehajtás 

megszüntetése között;

- Elhatárolása a perújítástól, a végrehajtási lap visszavonásától és a végrehajtási kifogástól;

- Kötelező megelőző eljárás, a peres felek kötöttek;

- Keresetindítás szabályai az új Pp tükrében;

- Végrehajtási igényper;

- Foglalás tűrése és követelés behajtása iránti perek, kapcsolatuk a Vht-val;

- A végrehajtási eljárásba való bekapcsolódás iránti per és kapcsolata a Vht-val;

- Az adós vagyonának „elfogása”: biztosítási intézkedés; elhatárolása a perfeljegyzéstől, az ideiglenes intézkedéstől és a végrehajtás 

felfüggesztésétől.

- 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: NY002114/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 4 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.

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/


