ÚJ KÁRTÉRÍTÉSI JOG?

A Kártérítési jog c. könyvhöz kapcsolódó
szakmai szeminárium
Időpont:

2015. május 5. (kedd)

Helyszín:

Best Western Hotel Hungária Budapest
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Előadó:

Fuglinszky Ádám habilitált egyetemi docens, ügyvéd,
a Kártérítési jog c. kötet szerzője

Részvételi díj: 28 900 Ft (szeminárium + vendéglátás + a Kártérítési jog című kötet)
21 900 Ft (szeminárium + vendéglátás)
Webes bankkártyás fizetés esetén Ön a szemináriumon 10% kedvezménnyel, 26 010 Ft-ért
vagy 19 710 Ft-ért vehet részt.
09.00–10.00
10.00–10.15

Regisztráció
A Kártérítési jog című könyv bemutatása  Előadó: Sáriné Simkó Ágnes, az új Ptk. előkészítésének korábbi miniszteri biztosa

ELŐADÁS I. RÉSZ
Felelősség a szerződésszegéssel okozott
károkért

10.15–12.15 Az előadás témái különösen:
• Felróhatóságtól független felelősség a visszterhes szerződések megszegésével
okozott károkért
• Az előreláthatósági korlát. Kinek, mikor és mit kell előre látnia?
• A párhuzamos deliktuális igényérvényesítés tilalma az új Ptk.-ban. Non-cumul:
új szabály, új kihívások
12.15–12.30 Konzultáció az I. Részből
12.30–13.15 Meleg büféebéd

ELŐADÁS II. RÉSZ
A szerződésen kívül okozott károkért való
felelősség általános és különös szabályai

13.15–14.45 Az előadás témái különösen:
• A polgári jogi jogellenesség finomhangolása az új Ptk.-ban: környezeti károk,
szomszédjogi esetek
• Okozatosság és előreláthatóság a deliktuális felelősség körében
• A közös károkozás szabályának kiterjesztett alkalmazása: kumulatív és alternatív
okozatosság
• Elvarratlan szálak a felelősségi jogban: osztott okozatosság, esély elveszítése,
haláleset és felróható közrehatás
• Változások a veszélyes üzemi felelősség körében, az üzembentartó fogalma,
veszélyes üzemi felelősség és biztosítása, vad és gépjármű „találkozása”
• Más személyért való felelősség: értelmezési variációk
• Lassú változás? Közigazgatási és bírósági jogkörben okozott károkért való
felelősség. Jogalkotással okozott kár?
14.45–15.00 Konzultáció az II. Részből
15.00–15.15 Kávészünet

ELŐADÁS III. RÉSZ
A kár fogalma és elemei, a megtérítendő
kár összege. Kártérítési módok,
a kár megtérítése. Sérelemdíj

15.15–16.15 Az előadás témái különösen:
• A legfontosabb változások a kárfogalom és a kártérítési módok körében
• A káronszerzés tilalma és gyakorlati kérdései
• Sérelemdíj: kompenzáció és/vagy büntetés? Prognózis
16.15–16.30 Konzultáció az III. Részből

Jelentkezését leadhatja
a www.hvgorac.hu és a www.ptk2013.hu
weboldalakon, a szeminarium@hvgorac.hu
e-mail címen vagy a (36 1) 349-7600 faxszámon.
Telefon: (36 1) 340-2304, 340-2305

