
               

Szeminárium Bodzási Balázzsal és Halász Judittal

HELYSZÍN: Hotel Hungaria City Center,  
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

IDŐPONT: 2016. június 14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
  szeminárium vendéglátással: 22 000 Ft
  szeminárium vendéglátással és a Hitelbiztosítékok c. kötet: 29 000 Ft*

9.00–10.00 Regisztráció, reggeli kávé

Délelőtti előadó: Bodzási Balázs
Bodzási Balázs az utóbbi években 
számos cikket és tanulmányt is publi-
kált a hitelbiztosítékok témakörében. 
Szerkesztője és társszerzője a nyáron 
megjelenő Hitelbiztosítékok c. kö-
tetnek. Az Igazságügyi Minisztérium 
igazságügyi és magánjogi jogalkotá-
sért felelős helyettes államtitkára.

10.00–12.30 
A Ptk. módosítás előzményei és háttere 

I. A módosítással érintett területek áttekintése 
• személyiségi jogok, 
• családi jog: szülőtartás, 
• vezető tisztségviselő felelőssége – társasági jog, 
• új relatív semmisségi ok a kötelmi jogban, 
• zálogjog és óvadék, 
• értékpapírjog

II. A zálogjogi szabályok módosítása 
• a fiduciárius hitelbiztosítékok tilalmának oldása, 
• az önálló zálogjog újraszabályozása, 
• átalakításos önálló zálogjog, 
• az óvadék újraszabályozása, 
• a biztosított követelés és a zálogjog átruházására 

vonatkozó új szabályok, 
• a zálogjogosulti bizományosra vonatkozó rendel-

kezések, 
• az elzálogosított követelésre vonatkozó új szabá-

lyok, 
• az alzálogjog újraszabályozása, 
• a zálogjog érvényesítésére vonatkozó új szabá-

lyok, 
• a zálogjog megszűnése, 
• a szerződésátruházás új szabályai, 
• egyéb kapcsolódó jogszabályok ( Jht., Cstv., Vht.)

12.30–13.30 Meleg büféebéd

Délutáni előadó: Halász Judit
Halász Judit 1994 óta ügyvéd, szak-
területe a tőkepiaci ügyletekhez kap-
csolódó szabályozás, engedélyezés, 
illetve a befektetési szolgáltatással 
kapcsolatos jogviták. Megalakulása 
óta a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Vá-
lasztottbíróság bírája. 

13.30–15.00 
Az értékpapírokat érintő módosítás

• értékpapír-fogalom a régi, az új és a módosított 
Ptk.-ban (zárt-nyitott értékpapír-fogalom), 

• a Ptk. és a Tpt. viszonya,
• a Ptk.-tól való eltérés lehetősége,
• az értékpapír előállítása,
• az értékpapír átruházása, 
• az átruházás módja és joghatása,
• az értékpapírok alaki legitimációs hatása,
• az értékpapírok megsemmisítése 

MÓDOSUL A PTK.

PROGRAM

Jelentkezését leadhatja:
• a www.hvgorac.hu Szeminárium aloldalán,
• a szeminarium@hvgorac.hu e-mail címen vagy
• a (36 1) 349-7600 faxszámon.

* A kötet listaára 9000 Ft, megjelenése  
2016 júliusára várható. Részletes leírását a 
www.hvgorac.hu/hitelbiztositekok oldalon 
találja. A szemináriumon résztvevőknek a 
könyvet a megjelenését követően postázzuk el. 
A részvételi díj tartalmazza a postaköltséget is.

KÖZÉPPONTBAN 
A HITELBIZTOSÍTÉKOK  
ÉS AZ ÉRTÉKPAPÍROK


