
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája:

A házasság felbontása és szülői felügyelet rendezése iránti perekről - anyagi és eljárásjogi problémák az új Pp. 

fényében

Miben segít a képzés:

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztal bíró készíti fel Önöket a leggyakoribb, a 

házasság felbontása és a szülői felügyelet rendezése iránti perekre. Képzésünk fókuszában az anyagi és eljárásjogi 

problémák állnak az új Pp. fényében.

Képzés időpontja: 2022. október 6. csütörtök 9:30-13:00 (3×60 perc,180 perc időtartam)

Jelentkezési határidő: 2022. október 3.

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:

A keresetek összekapcsolhatósága és a nem megengedett keresethalmazatok

A keresethalmazat miatt eljárásjogi sajátosságok

Külföldi elem esetén: joghatóság és alkalmazandó jog

A házasság felbontása iránti keresetek

• Tartalmi kellékek közös és egyoldalú kérelem esetén

• Az életközösség tartamáról, a kezdő- és záróidőpont bizonyításának terhe 

• Kell-e viszontkereset?

A szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése 

• A szülői felügyelet közös, teljes körű (egyedüli) vagy kizárólagos gyakorlása? 

• A szülői felügyelet primer szabályozása vagy módosítása iránti igény? 

• Az önálló rendelkezés lehetősége a szülői felügyelet egyes jogosítványaira 

• Anyagi jogi szempontok érvényesítése az új Pp. eljárásjogi korlátai között 

• A gyermekek jogainak érvényesülése - különösen a Brüsszel II/b. rendelet fényében

Kapcsolattartás vagy váltott gondoskodás? 

• A két jogintézmény helye a jogrendben, sajátosságaik és a különbségek 

• A váltott gondoskodásról történő rendelkezés tartalmi követelményei 

• A kapcsolattartás hatásköri kérdéseiről 

• A kapcsolattartás szabályozásánál releváns tények - a bírósági gyakorlata tükrében 

• A kapcsolattartás pótlása - változó gyakorlat az Alkotmánybíróság határozatai nyomán

A gyermektartásdíjról 

• A helyes jogcím: megállapítás, felemelés vagy leszállítás? 

• A kérelem pontos megfogalmazása, és hiánya miatti veszélyek. 

• Kell-e kereset vagy viszontkereset? A pertárgy-érték számítása. 

• Az általában releváns körülmények és ezek bizonyításának nehézségei 

• Hogyan segíthet az állítási és bizonyítási szükséghelyzet jogintézménye? 

• A rendkívüli kiadásokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati dilemmák

A lakáshasználat rendezése 

• A kereset pontos tartalma, a kérelem helyes megfogalmazása. 

• Az utolsó közös lakás fogalma. Rendezés vagy újrarendezés? 

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

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002263/2022

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/


