
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája:

A társasági jog egyes aktuális kérdései, különös tekintette a Ptk. 2021. évi módosítását követően kialakult 

gyakorlatra

Miben segít a képzés:

2021-ben jelentős módosításon esett át a Ptk. (2021: XCV. tv.), ami a társasági jogban jelentős változásokat hozott. 

Képzésünk a társasági jog aktuális kérdései mellett kifejezetten kitér a módosítást követően kialakult 

joggyakorlatra, továbbá a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak!

Képzés időpontja: 2022. október 17. hétfő 9:30-13:00 (3×60 perc időtartam)

Jelentkezési határidő 2022. október 13.

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:

1. A társasági jog története

- A társaságok kialakulása, történeti fejlődése

- A magyar társasági jog történeti előzményei

2. A jogi személyek általános szabályai

- A jogi személy fogalma, jellemzői

- A jogi személyekre vonatkozó általános szabályok a Ptk.-ban 

3. A gazdasági társaságok általános szabályai

- A gazdasági társaságok létesítése

- A gazdasági társaságok szervezete és működése

4. A személyegyesítő társaságok

- A kkt. létesítése, szervezete, működése

- A Bt. speciális szabályai

5. A korlátolt felelősségű társaság

- A kft. létesítése, működése

- Vagyoni viszonyok a kft.-ben 

6. A részvénytársaság

- A részvény

- Az rt. alapítása, szervezete, működése

7. Szupranacionális társaság és egyéb jogi személyek az Európai Unióban

- A Societas Europaea

- A Societas Cooperativa Europaea

- Az European Economic Interest Grouping

Oktató:

Dr. Sándor István, jogász, ügyvéd, egyetemi tanár, az MTA doktora. Tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK); 

egyetemi magántanár (KRE ÁJK); ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002316/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 3 kredit

A kurzus díja:

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján)

29.900 (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.

Ügyvéd kredit leírás (Lenyíló menüben)

A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk gondoskodik. A kreditpontok lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője 

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/


