
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája:

Családi jogállás rendezése iránti perek – fókuszban a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, a 

hozzátartozók közötti erőszak

Miben segít a képzés:

Képzésünkkel gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek 

megoldásában, mint amilyenek a családi jogállás rendezése iránti perek. Érintjük a származási pereket, az 

örökbefogadás felbontását és természetesen a szülői felügyelet gyakorlása iránti pereket is.

Képzésünk a gyermekjogok áttekintése mellett olyan súlyos témákkal is foglalkozik, mint a családon belüli és 

hozzátartozók közötti erőszak.

Képzés időpontja: 2023. április 20. csütörtök 9:30-14:00 (3,75×60 perc,225 perc időtartam)

Jelentkezési határidő: 2023. április 17.

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 téma körbejárása: milyen perek sorolhatók családi jogállást rendezőnek

• eljárásjogi és anyagi jogi szempontok

• megosztott hatáskör a közigazgatás és a bíróságok között

A származási perek gyakorlatáról

• apaság megállapítása

• apaság vélelmének megdöntése – perben és nemperes eljárásban

• anyaság megállapítása

Az örökbefogadás hatálytalanná válása, felbontásának bírói gyakorlata

A szülői felügyelet gyakorlásának egyes kérdéseiről

• közös, teljes körű (egyedüli) vagy kizárólagos gyakorlás

• egyes jogosítványok önálló gyakorlásáról 

• kapcsolattartás vagy váltott gondoskodás 

• a felügyelt kapcsolattartás célja, elrendelésének bírósági gyakorlata 

• családbafogadás vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése 

• szünetelése, megszűnése és megszüntetése (visszaállítása)

Gyermekjogokról általában – rövid kitekintés más jogágakra

• Alaptörvény, munkajog, egészségügyi szabályozás 

• az uniós jogi és a nemzetközi magánjogi szabályozás alapvetései 

• gyermekvédelmi észlelőrendszerről

A családon belüli erőszak a büntetőjogban

• erőszak, családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás fogalma 

• célkeresztben a kapcsolati erőszak, a kiskorú veszélyeztetése és a testi sértés bűncselekmények

Hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartási eljárás

• ideiglenes és megelőző távoltartás 

• a megelőző távoltartás gyermekkel összefüggő, speciális szabályai

Konzultációs kérdések

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

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002512/2022

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/


