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1. TÁRSASÁGOK SZABÁLYOZÁSA 

 

• 2004. évi XXXIV. törvény a kis és  
 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről 

• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

• 2000.évi C. törvény a számvitelről 

• 1997.évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

• 1996. évi LXXXI. tv. a társasági és az osztalékadóról 

• 1992. évi LXXIV. tv. az általános forgalmi adóról 
• 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról és az 

1959. évi IV. tv. Polgári törvénykönyvről helyett 

• 2013. évi V. törvény (hatályos: 2014. március 15.) 

http://www.gkm.gov.hu/data/1698/C.doc
http://www.gkm.gov.hu/data/1705/1997__vi_CXLIV_tv.doc


3 

1.TÁRSASÁGOK  SZABÁLYOZÁSA (FOLYT.) 

• szűkebb értelemben : gazdaság társaságokra és a 
polgári jogi társaságokra vonatkozó szabályokat 
értjük. 

2013. évi V. tv. Ptk. 

• tágabb értelemben: külön jogszabályok pl.: 
építőközösség, társasház közösség, befektetési 
társaság, vámszabadterületi társaság, off-shore 
társaság, szövetkezet, erdőbirtokosság, 
vadásztársaság, koncessziós társaság (speciális 
társaságok). 
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2. A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

DEFINÍCIÓJA 

A 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról 3. § (1-3) 

Mikro-

vállalkozás  

 

Kisvállalkozás  
Közép-

vállalkozás 

Foglalkozt. 

létszám 

 

< 10 fő  

 

< 50 fő  

 

< 250 fő 

Éves nettó 

árbevétel  

< 7 millió euró 

(~1,75 md Ft) 

< 7 millió euró  < 40 millió euró 

(~10 md Ft)  

Mérleg-

főösszeg  

< 5 millió euró 

(~1,25 md Ft)  

< 5 millió euró  < 27 millió euró 

(~ 6,75 md Ft  
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3. TÁRSASÁGI FORMÁK CSOPORTOSÍTÁSA  
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4. A VÁLLALKOZÁSOK TIPIZÁLÁSA 

• tulajdoni szempontok (magán, állami, szövetkezeti, vegyes) 

• szervezeti formák (lineáris, funkcionális, mátrix, divízionális) 

• tevékenységi kör (TEÁOR nemzetgazdasági ágak szerinti besorolás) 

• szükséges tőke alapján meghatározott /nem meghatározott 

• társaság tagjai (magánszemély, jogi személy, nem önálló jogi 

személy, és az állam (csak képviselője által)) 

• telephely(ek) 

• földrajzi elhelyezkedés 

• méret (mikro, kis, közepes, nagy) szerint. 



5. A VÁLLALKOZÁSOK JOGI FORMÁINAK 

BEMUTATÁSA / EGYÉNI VÁLLALKOZÁS 

(2009.évi CXV.tv.) 

o Az egyéni vállalkozás fogalma: természetes személy üzletszerű 
(rendszeresen, nyereség és haszon szerzés céljából saját 
kockázatvállalás mellett folytatott) gazdasági tevékenysége.  

o NEM: mezőgazdasági őstermelő, ügyvédi, magán-állatorvosi, 
közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói tevékenységet 

o Egyéni vállalkozó lehet: 

• Magyar állampolgár 

• EU tagállam állampolgára 

• Tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt vagy 
letelepedett személyek 

o A tevékenység gyakorlásához nem szükséges az EV 
igazolvány kiváltása, elég a tevékenység bejelentése. 



AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG  

MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE 

oHogy a szándékáról a hatósághoz bejelentést nyújtson 

be (személyesen vagy az ügyfélkapun keresztül) 

oAz űrlapon (családi és születési név, anyja neve, 

születési helye, ideje, lakcíme, értesítési címe, 

állampolgársága) 

oNem állnak fenn kizáró okok 

oA tevékenységeket szakmakód szerint megjelölve 

o Székhely, telephely megjelölés 

oA szerv egyidejűleg értesíti: adóhatóságot, 

nyugdíjbiztosítási szervet, KSH-t, önkormányzati 

adóhatóságot. 



NEM KAPHAT VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNYT 

 (KIZÁRÓ OKOK) 

oAki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

oAkit a közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni 

bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéltek (amíg a hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesül) 

oAkit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen 1 évet 

meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek 

oAki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul 

felelős tagja 

 



AZ EGYÉNI  VÁLLALKOZÁS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYAI 

 

oHa a tevékenység hatósági engedélyhez kötött 

csak az engedély birtokában kezdhető meg és 

gyakorolható. 

oHa képesítéshez kötött tevékenységet kíván 

folytatni, meg kell felelnie a jogszabályokban 

előírt képesítési előírásoknak. 

oAz egyéni vállalkozó személyes közreműködésre 

köteles.  

o Egyéni vállalkozás kérelemre egyéni cégként 

bejegyezhető.  

 



EV MILYEN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATHAT ? 
o Jogszabály által nem tiltott gazdasági tevékenységet. 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FOGLALKOZTATHAT:  

o segítő családtagot, bedolgozót, szakközépiskolai tanulót. 

Segítő családtagként a vállalkozó  

o közeli hozzátartozója (8:1§.Ptk: a házastárs, az egyenes 
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a 

testvér,) továbbá 

o hozzátartozója (élettársa, egyenes ágbeli rokonának 
házastársa, házastársának egyenes ágbeli rokona, valamint 

testvérének házastársa) foglalkoztatható. 



o AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE: 

teljes vagyonával korlátlanul 

o A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELÉSE:  

min. 1 hó - 5 év. Hatóságnál elektronikus űrlapon bejelenteni, 

nyilvántartásba bejegyzik (igazolványt le kell adni) 

o HATÓSÁG EV TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁT 
MEGTILTJA: 
o a tevékenység megkezdését/folytatását kizáró ok áll fenn 

o a szüneteléstől 5 év eltelt és az EV nem folytatja 
tevékenységét ill. nem szünteti meg 

o az EV- t a nyilvántartásból törlik. 



A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNIK: 
oHatóságnál bejelentik, kérelemre 

o Egyéni céget alapított, jogerőre emelkedés napján 

o EV halála napján (kivéve: özvegyi jog) 

o EV cselekvőképességének korlátozását vagy 
cselekvőképtelenségét kimondó határozat jogerőre 
emelkedésének napján 

oAz adóhatóság törölte az EV adószámát 



6. A TÁRSASÁGOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

o  Fogalma: közös kockázatvállalás mellett folytatott üzletszerű 

gazdasági tevékenység (Bt., Kkt., Kft, Rt.) 

o Keletkezése: írásbeliség, ellenjegyzés kötelező 

o Okirat tartalma :cégnév (nem kelthet a valósággal ellentétes 

látszatot), székhely, cél, fő tevékenységi kör, tagok neve, 

lakóhelye, társasági vagyon (jegyzett tőke) mértéke és 

rendelkezésre bocsátás módja ideje, első vezető tisztségviselő(k) 

neve és lakóhelye. 

o Társaság felelőssége: Jogi személynek okozott károkért a 

szerződés szegéssel okozott károkért való felelősség alapján 

felelnek, de csak a saját vagyonával, a tagok nem. Kivéve: 

visszaélt korlátolt felelősségével (csalárd csőd, vállalat kiürítés). 



7. A TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 

elő társaság („létforma”) 

o nem állhat be változás: a tagok személyében, az alapító 
okiratban, jogutód nélküli megszűnés és átalakulás nem 
határozható el, gazdasági társaságot nem alapíthat és ott 
tagként nem vehet részt. 

cégbejegyzés 

o kérelemre 30 nap, bejelentés elmulasztása 50e-500eFt 
bírság. A bejegyzésről (elutasításról) 30 (ill. 60) nap alatt 
a cégbíróságnak döntenie kell.  

ügyvezetés  

o megbízási vagy munkaviszonyban 5 évre 



7. 1. A TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIVEL 
SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK 

o Csak nagykorú személy lehet akinek 

cselekvőképességét nem korlátozták 

o Feladatait személyesen köteles ellátni 

(továbbdelegálás tilalma) 

o Jogi személy esetén meg kell jelölni azt a 

természetes személyt aki ellátja e 

feladatot. 



A társaságok vezető tisztségviselőinél kizáró okok: 
 

o akit bcs. elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek és a hátrányos jogkövetkezmények alól még nem 
mentesült 

o akit vezető tisztség/ foglalkozás gyakorlásától eltiltottak egy 
bizonyos időtartamig  

o a megszüntetési eljárást követő 2 évig nem lehet más 
társaság vezető tisztségviselője, aki a törlést megelőző 
naptári évben a társaságnál vezető tisztségviselő volt. 

o nem lehet a társasággal azonos főtevékenységet folytató más 

gazdasági társaságban részesedése vagy, vezető 

tisztségviselő. 

o nem köthet (hozzátartozója sem!) a saját nevében, saját 

javára a társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket. 



7.3. Az ügyvezető feladatai 
 
 
 

o a cégbírósági bejelentés, 

o a vállalkozás adatait üzleti titokként kezelni, 

o kérésre a társaság ügyeiről a tagoknak felvilágosítást adni, 

o munkáltatói jogokat gyakorolni, 

o az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekének 
elsődlegessége alapján köteles ellátni. 

A megbízatás megszűnése  

o időtartam lejártával (max. 5 év),  

o feltétel bekövetkezésével, 

o visszahívással, 

o cselekvőképességének korlátozásával,  

o lemondással (60 nap, kivéve: új vezető megválasztásáról 
gondoskodtak), 

o új kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be, 

o halállal. 



7.4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Létrehozása : megbízási szerződéssel, 5 évre 

o Kötelező: ha a teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállalók 

száma éves átlagban a 200 főt meghaladja. 

o Lehet: ha úgy döntenek, hogy a cég érdekeinek megóvása miatt 

ügyvezetést ellenőrizni szükséges. 

Felelőssége: korlátlanul egyetemlegesen, kötelezettségük 

megszegésével okozott kárért. Ha jogi személynek kárt okoz, 

szerződésszegésért okozott kárért való felelősség szerint felel. 

Tag lehet:  

o Nagykorú, cselekvőképességét e körben nem korlátozták. 

Nem lehet tag: 

o Vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

o Aki/akinek a hozzátartozója, a szervezet vezető  tisztségviselője, 

o társaság munkavállalója. 
 



A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 
 
 
 
 
 

o A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt 
választ. (min. 3 fő) 

o A tagok személyesen kötelesek eljárni, függetlenek, nem 
utasíthatóak. 

o A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza. 

A felügyelő bizottság feladatai: 
o ellenőrzi a társaság ügyvezetését, 
o köteles a döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni,  
o munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, 
o a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja (köteles 

megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést), 
o A társaság számláját, pénztárát, értékpapírjait, szerződéseit 

megvizsgál(tat)hatja, 
o a társaság legfőbb szervének tájékoztatása 



7.5. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ  

Feladata: a pénzügyi, számviteli folyamatok ellenőrzése 

(korlátozás nélküli záradék). 

o munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, 

o a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja (köteles 
megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést), 

o A társaság számláját, pénztárát, értékpapírjait, szerződéseit 
megvizsgál(tat)hatja. 

o Ha olyan vagyonváltozást észlel, ami veszélyeztetheti a 
kötelezettségei kielégítését, vagy a fb., vezető tisztségviselők 
jogellenes tevékenységét észleli köteles a tulajdonosok 
figyelmét felhívni. Ha nem teszik meg a szükséges 
intézkedéseket, a bíróságot köteles értesíteni. 



JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ GAZD.TÁRS. 

8. 1.KÖZKERESETI TÁRSASÁG (KKT) 

Fogalom: 

o Tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a 

társaság gazdasági tevékenységének a céljára 

vagyoni hozzájárulást teljesítenek és a vagyon 

által nem fedezett kötelezettségekért korlátlanul 

és egyetemlegesen felelnek (mögöttes 

helytállás). 

Alapítása: 

o bármely jogalany alapíthat (kivételek) 



8. 1. KÖZKERESETI TÁRSASÁG (FOLYT.) 

 

Legfőbb szerve:  

o taggyűlés: szótöbbséggel határoz (de pl: vezető 

tisztségviselők visszahívása ¾ szótöbbség), 

Ügyvezetés:  

o a tagok közül kijelölt vagy választott személy 

látja el (ha nincs, valamennyi tag) 

Felelősség:   

o a tag (örökös is) jogviszony megszűnése után 5 

évig köteles helytállni 
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8. 1. KÖZKERESETI TÁRSASÁG (folyt.) 
 

Tagság megszűnése (közös szabályokon túl):  
o Közös megegyezés, 

o Felmondás, 

o Részesedés átruházás (más tagjára vagy 3. 

személyre), 

o Tag halála vagy megszűnése, 

o Taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok. 
 

A társaság megszűnése 

o jogutód nélkül 

o 1 főre csökken (6 hó) 

o átalakulás Bt. 

 



8.2. BETÉTI TÁRSASÁG (BT.) 
Fogalma: 

A tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a 

tevékenység céljára vagyoni hozzájárulást teljesítenek és 

az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a vagyon által nem 

fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal 

egyetemlegesen helytáll, míg a másik tag (kültag) nem 

tartozik helytállási kötelezettséggel. 

Felelősség: 

A hitelezők nem fordulhatnak a kültag ellen. (kivétel, ha 

előtte beltag volt, ilyenkor 5 évig felel az akkor 

keletkezett kötelezettségekért) 

 



BETÉTI  TÁRSASÁG (FOLYT.) 

Ügyvezetés: kültag nem lehet 

Bt. megszűnése 

o az összes kültag kiválik 6 hónapon belül új 

kültagot nem (de lehet kkt-ként tovább), 

o az összes beltag kiválik 6 hónapon belül új 

beltagot nem (de lehet kkt-ként tovább) 

o Tagok száma 1 főre csökken 
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8.3. KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
/KFT. 

Fogalom: Olyan társaság amely előre meghatározott 

összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és a tag 

kötelezettsége csak a törzsbetét és egyéb vagyoni értékű 

szolgáltatásra terjed ki.  (tilos a nyilvános felhívás) 

Felelősség: 

Tagok felelőssége korlátozott, a társaság teljes vagyonával 

Alapítás : Társasági szerződéssel (alapító okirat) 

(rendelkezhet még: szavazati jog, törzsbetét) 



A KFT. VAGYONA 

o Törzstőke : min. 3 millió Ft (a tagok törzsbetéteinek 

összegéből áll) 

o Törzsbetét: min. 100 ezer Ft, pénzbeli (1 év- ha nincs, 

nem lehet osztalék) és nem pénzbeli hozzájárulásból 

(apport) áll.  Ha apport értéke eléri a törzstőke felét, az 

alapítási kérelem benyújtásáig teljesíteni kell. Közös 

tulajdonú betét is lehet. 

o Üzletrész: sajátos vagyoni értékű jog, a törzsbetéthez 

kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek 

összessége.  Közös tulajdonú üzletrész. 

 



A törzstőke felemelése 

o Új törzsbetét létesítésével 

o Újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 

o törzstőkén felüli vagyon átalakítása törzstőkévé 

A törzstőke leszállítása  

o Tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más 

elemeinek növelése céljából lehetséges. 

o Tilos a min. értékhatár alá menni. 

o Ha tőkekivonás zajlik, a cégjegyzés után lehet kifizetni 



A KFT SZERVEZETE  
o taggyűlés  

o kizárólagos hatáskörei: azon szerződések 

jóváhagyása, melyeket a társaság a tagjával, 

ügyvezetőjével, FB tagjával, 

könyvvizsgálójával vagy azok közeli 

hozzátartozójával köt (évente 1x kötelező) 

o Vezető tisztségviselő(k): ügyvezető(k). Lehet a 

tagok közül vagy külső személy is. 

o FB. (ha a törvény előírja) 

o könyvvizsgáló (egyszemélyes kft.-nél)  



AZ ÜGYVEZETŐ FELADATAI 

o A tagjegyzék és a határozatok könyvének vezetése, 

a társaság ügyeinek intézése, és képviselete, 

munkáltatói jogok gyakorlása.  

o Kötelező összehívnia a taggyűlést, ha tudomására 

jut: 

o Saját tőkéje, a törzstőke felére csökkent, 

o Vagy a törvényi minimum alá csökkent, 

o A társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, 

o Vagyona a tartozásait nem fedezi.  

o A közgyűlés összehívása: 15 nappal előtte meghívó, 

a napirend megjelölésével. Ismételt: 3-15 nappal 

későbbre lehet. 

 



A TAGOK JOGAI KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A tagok jogai: 

o Felvilágosítás kérése, 

o Iratbetekintés joga, 

o Részvételi jog, 

o Osztalékhoz való jog. 

Tagok kötelezettségei: 

o Törzsbetét befizetése és a nem pénzbeli hozzájárulás 

rendelkezésre bocsátása, 

o Részvételi jog. 

A társaság megszűnése 

o 1 főre csökken (1 év nincs új tag) kivéve, ha egyszemélyes 

társaságként működik tovább, 

o jogutód nélkül megszűnik. 

 



8. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /RT. 
 

Fogalom: előre meghatározott számú és névértékű 

részvényekből álló alaptőkével működik és a 

részvényes kötelezettsége a részvény 

névértékének a szolgáltatására terjed ki.  

Működési formái: nyilvánosan és zártkörűen 

működő Rt. 

A részvény: tagsági jogokat megtestesítő, névre 

szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes 

értékpapír. Előállítása nyomdai vagy 

dematerializált (értékpapírszámla) formában. Az 

azonos jogokat megtestesítő: névre szóló. 



A RÉSZVÉNYEK FOGALMA FAJTÁI   
 

o törzsrészvény az alaptőke 50%-t 

o elsőbbségi részvény nyilvánosan az alaptőke 5%-t 

o Osztalék, 

o Szavazati jog, 

o Elővásárlási jog, 

o Jogutód nélküli megszűnésnél a vagyonból 
részesedési elsőbbség, 

o Vezető tisztségviselők kijelölésére elsőbbség. 

o dolgozói részvény az alaptőke 15 %-ig  

o kamatozó részvény az alaptőke 10 %-a 

o Visszaváltható (tulajdonlás átmeneti, melyet akár a 
társaság, akár a részvényes bármikor megszüntethet) 
az alaptőke 20%-a 



A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSA  

Alapszabállyal történik 

o zRt. 5millióFt-tal 
o nyRt. 20millióFt-tal és az apport nem lehet 

kevesebb mint az alaptőke 30%-a. 

Alapszabály tartalma: kötelezőkön túl 

o Alapítók nyilatkozata az összes részvény 
átvételéről 

o Részvények számát, névértékét, 
o KGY összehívásának módját 
o Első könyvvizsgáló személyét. 

Alapítás csak zártkörű alapítással (tilos a nyilvános 
felhívás útján való tőkegyűjtés).  



ALAPÍTÁSI FOLYAMAT SZAKASZAI 
 

o Cégbejegyzésig terjedő időszak: amíg a 
vállalt pénzbeli hozzájárulás 25% -t be kell 
fizetni+ apport teljesen (részvényutalvány) 

o Cégbejegyzéstől a teljes befizetésig tartó 
időszak: 1 év áll rendelkezésre  (ideiglenes 
részvény) 

o Teljes befizetéstől kezdődő időszak : amikor a 
részvényt ki kell bocsátani (részvény). 



A RÉSZVÉNYESEK JOGAI 
 

o vagyoni jogai (osztalék) 

o szervezeti jogai (tájékoztatáshoz való jog, részvételi és 
szavazati jog- csak ha befizette vagyoni hozzájárulását-, 
napirend kiegészítése, kisebbségi jogok gyakorlása –
részvényesek 1%-a) 

A részvényesek kötelezettségei 
o Részvény névértékének pénzbeli és a nem pénzbeli 

hozzájárulás szolgáltatása 

Részvény érvényességi kellékei: 
o Rt. neve, székhelye 
o Részvény sorszáma, névértéke 
o Részvényes neve 
o Részvényfajtához fűződő jogai 
o Cégjegyzésre jogosultak neve 
o Részvény átruházásának korlátozása 



A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE 
 

o Közgyűlés (évente 1x). Határozatképes, ha tagok 

min.50%-a jelen van. 

o Igazgatóság: ügyvezető szerv, min. 5 tagból áll, 

gondoskodik a cég üzleti könyveinek vezetéséről, 

jelentést készít az üzletpolitikáról, vagyoni 

helyzetről FB-nak 3 havonta, határozatait 

szótöbbséggel hozza. 

o Vezérigazgató: zRt-nél az igazgatóság helyett jár el. 

o felügyelő bizottság akkor kötelező nyRt-nél, ha 

dualista (IT+FB) irányítási rendszer működik 

o könyvvizsgáló nyRt-nél kötelező 



VAGYONVÁLTOZÁS 

 
A társaság alaptőkéjének felemelése 

o Új részvénnyel 

o Alaptőkén felüli vagyon terhére (ha mérlegben biztosított 
fedezete) 

o Dolgozói részvény forgalomba hozatalával 

o Átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával 

Az alaptőke leszállítása (min. alá nem lehet és meg kell 
indokolni a határozatban). Hirdetményben közzé kell tenni. 

o Bevonással 

o Kicseréléssel 

o Felülbélyegzéssel. 

A részvénytársaság megszűnése (jogutód nélkül) 



EGYSZEMÉLYES RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

((ZÁRTKÖRŰEN) 

 

Speciális működés szabályai: 

o Az apportokat a bejegyzési kérelem benyújtásáig be 

kell fizetni 

o a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben írásban dönt 

a tisztségviselőket értesíti 

o saját részvényt nem szerezhet 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


