
Részvételi díj: 

• 20 900 Ft (/fő áfával, vendéglátással)
•  27 900 Ft (/fő áfával, vendéglátással + a Társasági és cégjo-

gi iratmintatár című kötet)

Webes bankkártyás fizetés esetén Ön a szemináriumon 10% ked-
vezménnyel, 18 810 Ft-ért vagy 25 110 Ft-ért vehet részt.

Cégjogi újdonságok
A Társasági és cégjogi
iratmintatár című könyvhöz
kapcsolódó 
szakmai szeminárium

időpont:

2015. június 4.
Helyszín:

Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

előadó: 

gál judiT,  

a Cégbírák és Gazdasági Bírák  
Országos Egyesületének Elnöke,  
a Céghírnök főszerkesztője,  
a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnök bírója

9.00–10.00 Regisztráció

10.00–10.20 A Társasági és cégjogi iratmintatár című 
könyv bemutatása

előadó: Sáriné Simkó Ágnes, az új Ptk. előkészítésének 
korábbi miniszteri biztosa

10.20–12.00 ElőAdás i. Rész

A törvényességi felügyeleti eljárás és a kényszertörlés 
problémái

– Mérleg leadásával, adószám törlésével kapcsolatos ügyek
• Hogyan kerülhető el a cég megszüntetése?
• Jogorvoslati lehetőségek

– Egy főre csökkenés és annak buktatói
–  Eljárási költségek viselése a törvényességi felügyeleti 

eljárásban
– Az eltiltás és a kényszertörlés problémái
–  Hivatalból, bejelentésre és kérelemre induló eljárások 

(előnyök – hátrányok)
– Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

12.00–12.50 Meleg büféebéd

12.50–14.15 ElőAdás ii. Rész 

A vezető tisztségviselői és a tagi felelősség 
megváltozott szabályai a Ptk.-ban és a Ctv.-ben, 
várható változások

– A kártérítési felelősség régi és új szabályai
– A vezető tisztségviselő felelőssége a Gt. szerint
–  A vezető tisztségviselői felelősség a Ptk. hatálybalépése 

után
– Felelősség „kifelé” és „befelé”
– Speciális felelősségi tényállások a Ptk.-ban és a Ctv.-ben
– Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

14.15–14.30 kávészünet

14.30–15.30 ElőAdás iii. Rész 

A Ptké. cégeket érintő átmeneti szabályainak 
változásai és a Ptk. hatálya alá helyezkedéssel 
kapcsolatos kérdések

– Feltőkésítési kötelezettség
– A Ptk. hatálya alá helyezkedés kérdései
– A cégbírósághoz benyújtandó dokumentáció változása
– A szerződések és a kártérítés átmeneti szabályai
–  A vezető tisztségviselők felelősségét érintő átmeneti 

szabályok
– Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Jelentkezését leadhatja
a www.hvgorac.hu és a www.ptk2013.hu weboldalakon, a szeminarium@hvgorac.hu e-mail címen vagy  
a (36 1) 349-7600 faxszámon. Telefon: (36 1) 340-2304, 340-2305


