
  

TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOGI 
VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK-BAN 

SZAKMAI REGGELI A TÉMA SZAKÉRTŐJÉVEL 

Előadónk: 

Dr. Pázmándi Kinga 
ügyvéd, egyetemi docens, 
tanszékvezető 
 
Dr. Bodzási Balázs 
helyettes államtitkár 
Igazságügyi Minisztérium 
 
Időpont és helyszín: 

2016. augusztus 24. szerda 
10 -13 óráig 
Regisztráció 9 órától 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 

Ellátás: 

Kávé,tea, üdítő, sütemény, szendvics. 
 

Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
16.900 + Áfa / fő 
 
ONLINE képzés: 
14.900 Ft + Áfa/ fő 
 
A Magyar Jogász Egylet Fővárosi 
Szervezeti tagoknak: 8.450 Ft.+áfa/fő 
 
Jelentkezzen leggyorsabban on-line  
a www.systemmedia.hu oldalon! 
 

Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé, szendvicsek 
költségeit, melyek közterheit a 
résztvevő cégének kell megfizetni. 
Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  

Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a részvételi 
díj 50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás 
hiányában a teljes részvételi díjat 
kiszámlázzuk. 

 

Ajánló: 

Az új Ptk. alapjaiban változtatja meg a társasági jog és a cégjog 
szabályait. Előadónk kiemeli a gazdasági társaságok 
szervezetének és működésének változásait, valamint hogy 
hogyan érinti az új törvény a cégek működését. 

Témakörök: 

Általános szabályok, a Harmadik Könyv alapelvei, jogi személy 
kritériumai ▪ A diszpozitivitás új alapelve, az egyes jogi személy 
formákra vonatkozó szabályozás megismerésének technikája ▪ A 
jogi személyek alapításának általános szabályai ▪ A jogi személy 
nyilvántartása, felügyelete, civil nyilvántartás ▪ A gazdasági 
társaságok rendszerszintű főbb változásai (nonprofit szféra, , 
diszpozitivitás és kogencia, Ptk. hatálya alá helyezkedés továbbra 
is nyitott kérdései) ▪ A gazdasági társaságok közös szabályai ▪ A 
Kkt., és a Bt. ▪ A Kft. ▪ Az Rt. (Zrt., Nyrt.) ▪ Átmeneti 
rendelkezések a Ptk-ban szabályozott egyes jogi személy típusok 
esetében ▪ Konzultáció 

 

JELENTKEZÉS     „Változások a Ptk-ban”     2016. augusztus 24. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu    

 
 
 
 

Cégnév:  ......................................................................................  

  

Cím:   .......................................................................................  

  
 

Jelentkező neve:  ............................................................................  

  
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  .................................................................................................  

    

Telefon:  ...............................  Fax:  ...........................................  

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
 

Online képzésre jelentkezem:        
 

Elektronikus számlát kérek:        E-mail cím: .........................................   
 
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 

Kelt: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 

http://www.systemmedia.hu/
mailto:szervezes@systemmedia.hu

