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Köszöntı
A Páneurópa Jogász Unió családjogi szekciója céljául tőzte ki a családjog területén
dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere elısegítése céljából szakkonferenciák
szervezését. Gyakorlati szempontból próbálunk megközelíteni egy-egy kérdéskört,
hiszen e szakterület legnagyobb szépsége és egyben nehézsége a jogalkalmazás
sokszínősége, így adott probléma megoldása sokoldalú megközelítést követel meg tılünk. Pont ezért
konferenciáink alapkoncepciója a bevett gyakorlattól eltérıen az, hogy a kiválasztott problémakört a
jogalkalmazás mindkét oldalát gyakorló szakemberek beszélik meg kötetlen formában. Mindannyian
tapasztaltuk, amikor egy konferenciáról hazafelé menet összegezve a számunkra új információkat
nyugtával dicsérjük, ha egy-két, a munkánk során használható tapasztalattal lettünk gazdagabbak. A
szakemberek közötti kötetlen vitafórum elınye, hogy valóban az aktuális, létezı problémák
megoldására próbálunk a mindennapi szakmai munka során hasznosítható megoldást találni.
Dr. Illés Blanka

Konferencia programja
09.00. – 09.15.
09.15. – 09.30.

Regisztráció
Megnyitó
Dr. Mayer Erika – a Páneurópa Jogász Unió elnöke

09.30. – 10.30.
Gazdasági társasági részesedések a házassági vagyonjogban
Beszélgetés
Dr. Smid Erika, a Budakörnyéki Bíróság bírájával

Aki kérdez:
Dr. Illés Blanka – ügyvéd
Dr. Sztanó Judit - ügyvéd
Tematika:
- a közös illetve különvagyoni jelleg elhatárolása
- a különvagyon hasznának mint közös vagyonnak a meghatározása
- az üzletrész a vagyonmérlegben, és megosztásának módszerei
- a társaság adósságának, adótartozásának közös vagyoni jellege

10.30-11.00.
Az üzletrész értéke
Beszélgetés
Ferik Edit, jogi szakokleveles közgazdász és
adótanácsadóval

Tematika:
- Szorzószámos cégértékelés
- Saját tıke alapú cégértékelés
- Gazdasági hozzáadott értékalapú cégértékelés
- Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés
11.00.-11.20.
11.20. – 12.30.

Szünet
A hitel megítélése a házassági vagyonjogban
Beszélgetés
Dr. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna, a Fıvárosi Törvényszék
bírájával

Aki kérdez: Dr. Madarász Noémi – ügyvéd
Dr. Dávid G. Ferenc – ügyvéd
Tematika:
-

a hitel közös illetve különvagyoni jellege
a hitel törlesztı részletek megfizetésének jogi következményei
ideiglenes intézkedés lehetıségei
az árfolyam különbözetbıl adódó veszteség családjogi megítélése

