
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája:

Házassági vagyonjog - fókuszban a házastársi közös vagyon megosztása, a társasági részesedés és a céges 

különvagyon kérdései

Miben segít a képzés:

Képzésünkkel gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek 

megoldásában, amelyek a házassági vagyonjog speciális kérdéseit érintik. Tapasztalt bíró avat be a házastársi közös 

vagyon megosztásának, a vagyonleltár, vagyonmérleg készítés szabályaiba. A képzés fókuszában a befektetési célú 

vagyontárgyak, az egyéni és társas vállalkozói vagyon megosztásának speciális szabályai állnak.

Képzés időpontja: 2023. február 2. csütörtök 9:30-14:00 (3,75×60 perc,225 perc időtartam)

Jelentkezési határidő: 2023. január 30.

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:

Néhány alapvetés a házastársi közös vagyon megosztásáról

• tartalma és jogkövetkezménye 

• módja: szerződésessel vagy bírósági ítélettel 

• vagyontárgyak bírósági megosztásának szempontjai

Vagyonleltár és vagyonmérleg összeállítása

• Aktívumok: a megosztás alapjául szolgáló érték 

• Passzívák: közös- vagy különadósság, az elszámolás lehetséges módjai 

• Megtérítési és elszámolási igény elhatározása 

A befektetési célú vagyontárgyak megosztásáról értékpapírok, részvények, szövetkezeti üzletrész

Az egyéni vállalkozói vagyonról - a vagyontárgyak, követelések és tartozások fényében

A gazdasági társaságok részesedésének megosztása

• tagváltozást nem eredményező megosztás buktatói 

• tagváltozással járó megosztás, 

• a Ptk. Harmadik és Negyedik Könyvének együttes alkalmazása:

általános szabályok

speciális szabályok: közkereseti és betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság

A társaságbeli részesedések hasznáról

Konzultációs kérdések

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

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002507/2022 

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 4 kredit

A kurzus díja:

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

37.900 (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/


