
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája: Élettársak vagyoni viszonyainak rendezése

Miben segít a képzés:

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

élettársak vagyoni viszonyait érintő sokszor bonyolult kérdéseire, amelynek rendezése gyakran a bírói 

gyakorlatban sem egységes.

A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

Képzés időpontja: 2022. június 16. csütörtök 9:30-13:00 (3×60 perc,180 perc időtartam)

Jelentkezési határidő: 2022. június 13.

Képzés helyszíne: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4.  Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme (Rumbachspace)

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a képzés 100%-án való részvételért igazolható kreditpont.

Tematika:

Tematika:

Az élettársi kapcsolat fogalma 

• Változások történti áttekintése 

• Jelenlegi fogalmi elemei 

Az rPtk. és a Ptk. rendelkezéseinek összevetése általánosságban 

• Szabályozott területek és a szabályozások sajátosságai 

• Egy adott kapcsolatra alkalmazható és irányadó jog 

A lakáshasználat rendezésének kérdése és az élettársi tartás 

Az élettársak vagyonjogi szerződése 

• Az rPtk. és a Ptk. élettársakra irányadó törvényes vagyonjogi rendszerének sajátosságai 

• Hasonlóságok 

• Különbségek 

A vagyonszerzés sajátosságai az rPtk. hatálya alá tartozó élettársak esetében 

A vagyonszaporulat elszámolása a Ptk. hatálya alá tartozó élettársak esetében 

Konzultációs kérdések

Oktató: Dr. Császár P. Emőke, Fővárosi Törvényszék bírója, PPKE Deák Intézet oktatója

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002154/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 3 kredit

A kurzus díja:

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

29.900 (egy szervezettől min. 2 fő jelentkezése esetén 10% kedvezmény)

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

LÉTSZÁMKORLÁTOS szakmai képzés! Maximum 40 fő.

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 képzésen való részvételről. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a képzésről nincs megengedett hiányzás, a képzés 100%-án szükséges részt 

venni a kreditpontok igazolása érdekében.

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/


