
A házasság felbontása és szülői felügyelet rendezése iránti perekről - 

anyagi és eljárásjogi problémák az új Pp. fényében  

Videókonferencia 
Dr. Császár P. Emőke előadásában 

 
Hiánypótló előadásunkat 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. 

 

Miben segít a videókonferencia: 

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?  

• Az elköltözés mikor önkéntes és visszatérés szándéka nélküli?  

• A lakáshasználati jog ellenértékének meghatározása - alakuló bírói gyakorlat? 

Konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 206 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

 

Előadó(k):  Dr. Császár P. Emőke, Fővárosi Törvényszék bírója, PPKE Deák Intézet oktatója 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET 12 hónapos tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/berletek/


 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Kérjenek korlátlan hozzáférést tudástáraink, képzéseink teljes tartalmához, a legnagyobb 

kedvezménnyel! 

 Folyamatos, korlátlan szervezeti hozzáférés 4 tematikus, online szakmai tudástárunk teljes 

tartalmához. 

 A szervezet valamennyi munkatársa számára egy felületen, 0-24 órában, online elérhető a 

tudástárak tartalma. 

 Páratlanul gazdag témakörök: pénzügy, igazgatás, jog, HR és munkajog, belső ellenőrzés… 

(150+ képzés). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. A tantermi képzések 

is felvételre kerülnek. 

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés). 

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, 

havi 1 képzés áráért! Bővebb információkért kattintson IDE! 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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