INTERVIEW –
CSALÁDJOGI SZEMINÁRIUM
Az utolsó „Ujvárosi Business Coaching“ előadássorozata az ausztriai cégalapításról ill. vállalkozásindításról szólt.
Hogyhogy családjog lett a következő témakör ?
Eredetileg a munkajogi szeminárium lett volna
a követekező a terítéken, de annyira megnőtt a
„monarchian belüli“ családjogi kérdések száma,
hogy a közönség úgymond előre meghatározta
helyettünk a programot.
Monarchián belül ? Ez hogyan kell érteni?
A legtöbb ausztriai magyar kérdésében mindig
ott van Magyarország és Ausztria „illetékessége“
valamilyen formában: Itt vannak a vegyes a házasságok, azon esetek, amikor az első gyermek
még Magyarországon születik, de a második már
nem, vagy felmerül azon kérdés is gyakran, hogy
melyik szülő hova viheti a gyermekét lakni a válás során vagy után.
A szokásos és klasszikus családjogi kérdések érintése mellet még mit kapnak a résztvevők ?
Ezen szeminárium kiemelendő előnye az, hogy
az előadásokat mind magyar nyelven tartjuk, de
a kiosztott és később online elérhető tananyagokban a német nyelvű kifejezések is megtalálhatóak, vagyis könnyebb az eligazodás.
Emelett kitérünk kisbetűs, mondhatni pikánsabb kérdésekre is, ahol próbálunk fórumokban
olvasott tévhitekre vagy mendemondákra is kitérni.
Például?
Megtudhatják a résztvevők, hogy miért is lehet
mérvadó gyermekelhelyezéskor, hogy kinél
van a gyermekek E- Card – ja. Megbeszéljük,
hogy mennyire érvényes a „Ne költözz ki azonnal, mert válás előtti cserbenhagyásnak számít“
mondatnak, kitérünk arra is, hogy mi van illetve
mi lehet, ha nagyon eldurvul a helyzet a válás
során és rátérünk arra is, hogy mi az amit akár
ügyvéd közbenlépése és képviselete nélkül is
meg lehet oldani.
Azért ilyenkor mindenkinek megvan a saját „sztorija“ ...lehet individuális kérdésekre is választ kapni ?
Igen, lehet. Jól bevált módszer, hogy maga az
előadás alatt nem válaszolunk spontán feltett közönségi kérdésekre. Ez biztosítja azt, hogy nem

húzódik el az előadás és senki nem érzi kellemetlenül magát a kérdése vagy akár a kapott válasz
miatt. Az előadást követően viszont lehetséges az
előadókkal közvetlenül beszélni. Ennek keretében akár azonnal is meg lehet állapodni egy ún.
Családjogi Alaptanácsadásban.
Ami pontosan hogy zajlik ?
Ezen tanácsadás a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Irodában vagy egy Budapesti találkozás keretében zajlik le. Az ügyfelektől azt kérjük, hogy legalább
egy bő másfél – két órát szánjanak rá a tanácsadásra, mert itt részletesen kitérünk a ténylegesen történt dolgokra és együtt kidolgozunk egy
olyan stratégiát, ami majdan az egész család számára elfogadható lesz.
És akkor lehet menni a bíróságra civakodni ?
Hát pont nem. Mind a szeminárium, mind a tanácsadás lényege az, hogy rávezessük az ügyfeleket, hogy a családjogi problémák – legyen az
válás vagy gyermekelhelyezés – 90%-át közös
megegyezéssel is meg lehet oldani. Másszóval:
egy hosszas és költséges bírósági per elkerülehtő,
de ennek a „mikéntjét és hogyantját“ tudni kell.
Milyen előadók lesznek a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Családjogi Szemináriumán?
Különös örömömre szolgál, hogy az előadások
során nem csak szólófellépéseim vannak, hanem
a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda munkatársai Szabó Alexandra, Dr. Pozsár Cintia és Dr. Csákó
Gergely is részt vesznek.
A másik „highlight” véleményem szerint mindenképp Sárdi Tamás előadása, Ő a www.
osztrakügyek.com tulajdonosa.
Miben tudnak Ők segíteni ?
Ők viszik a Családjogi Szeminárium „számtani“
részét. Teljesen mindegy, hogy a családi pótlékról, vagy a GYES-ről vagy akár egy család biztosításáról van szó. Ők tudják, hogy melyik a helyes formanyomtatvány, ismerik az ügyintézőket
és akkor sem riadnak vissza a megbízásoktól, ha
„monarchián belüli“, összetettebb ügyvitelről
lenne szó.
A szemináriumi résztvevők ismét kapnak oklevelet ?
Igen, minden résztvevő kap egy személyre szóló,
minden előadótól aláírt kétnyelvű oklevelet.
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Nyereményjáték lesz?
Az sem marad el. A regisztrált résztvevők között
a szeminárium végén visszasorsoljuk a részvételi
díjat, így a szerencsés nyertes nemcsak egy személyre szóló oklevéllel és sok új információval
távozik haza, hanem visszanyeri a befizetett szemináriumi árat.
Hogyan lehet a következő szemináriumra jelentkezni ?
Minden rendezvényünk időpontját kiküldjük
körlevélben és kirakjuk a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Facecbook oldalára (https://www.
facebook.com/ujvarosiiroda/), valamint a honlapra is.
A jelentkezés online történhet, a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével. A részvételi díjat
előre át lehet utalni, de lehetséges a helyszínen
történő fizetés is.
Milyen más előadás várható a 2018-as évben ?
Folytatjuk továbbra is a „Cégalapítás és Vállalkozás Ausztriában című“ szemináriumunkat,
hamarosan meghírdetjük az „Osztrák Munkjog“
című előadásunkat, aminek keretében kifejezetten az ausztriai munkavállalóknak kívánunk segítséget nyújtani.
A 2018-as évben viszont az Ausztriai Ingatlanügyletekre is hangsúlyt fogunk fektetni. A szemináriumi résztvevők mindent megtudhatnak
az osztrák ingatlanpiacról és beavatjuk a résztvevőket az ingatlanvásárlás fortélyaiba, jogi és
adójogi szempontból is.
Hol és mikor lesz a következő Családjogi Szeminárium ?
A Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda következő családjogi kérdésekkel foglalkozó előadása Bécsben
lesz 2018. március 13-án. Várjuk a jelentkezőket!

