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Eisztelt Partnereink!

l.i Anrirrt isnrer=t. az irj Polgári Toryen-vkörryv i2*i3. óvi \z" sz. ir;:v*-3,, 
= 

i*vál-:3-:iakban: Ptli.,
hatályos 2Üt1' *:árcius 15-tő:}, vonatk*zik a gaz4asági társa=ág+!ra. így a korlát*lt felelős-
ségű társaságokra (k:t.} is. A korábbi :5vény a g=zdasá_=i :=rsaság*!=r*1 {'*1.} b*tályát vcg;tel-
tÜ.

A Ptk. 1e-efcnt*s*}b el*i:ás* *z. lrog"v e korlátci: i=1előssegti tá:=::=*'-=+i. ?i:9*- :-árcia= 95.

==pjáÉét kizá:ólag 3.000.000'- Ft-*S. azaz hárornmiÉEÉ* É===É-éos töygstőkóvel (jegyzeit tő-
kéve1) rnűködh*í:r*ltová-1*. Á *i. 20G*_t+i a Li1. t=i-=:rrini:::-:.:::.j.i si]Ü.Üij*.- Ft-bae batátozia
rneg, így sok i<ii-: *kk*i'a ;sk{vei aiapí:,***;:, Y3-g:/ i=-=zá11ítat:=-= 

= 
l*rzstőkát. Az i1j Ptk. hite-

l*zővéclelmi okból visszatért a magasi:i:b törzstők= e j őír*,::1i:oz.

Áz Eudapesti Ü*e-wédi K_a**re hllieve1g s==rint r:r*qzágosi::: :::ág nrajdnenr 90.000 |;Íi. nem
helyezte rrragát a Ftk. szabáiyai alá. és a tofue*:::==E*= is ==.*'4Y 5*.--= 1jé **==é***:: várat *:a-
gáral Ez egy óriási s;ár;i' ezerl_Lavl"lsti.;;-.li' hqg:_l j *-3i i:==e-*i: l!-orclq1js:l
tigyvécijéirez ;: .qEiikségeÉ vi1i:ozási:ii :i::"*z*i*E= erci*=.=i-:*ir.

2.l'Az aiábbiakban röviden vázoljuk ;l torzstőke *:*getnei*l;érrek !'*:::+==::É-=* ;::**!=it:

- Eörzstőke felemelás* elj törzsbetéte3 sz*!géÉá=éé=áv*E

Piaktikrrsan barrkszáiirlára torténő tel_jesítésről van szÓ. i!* létezik 'a 1é4 pÉpztarba tiirténő
bel-:z*^lés leirelősége is; tekintettel k*1] lenni a szárrrvit*ii s=='=*iyokra, éS összlrangb*:: :: köte-
lező ,,penzkez*iási sz*-L:á!y:at'' *i*íiásaiva!. F, kérd*g**n a ii;;==_.qá-g l':önyvvelője trid tblvilá-
_qosíiást n'viij:ati. Á va-qyoni beiét*t szcigáiiatásánai< :;:==i.***ntérÓ1 az ügyvezetci iasz nyi-
latkozatot. ?7 ez *iapia a jegyz*íi t*.l-e Íeit+:==iésenei.i.

- Törzstőkeeme}ás jegy==ÉÉ É#ké:l felíÉéÉ Y=€=-3'*- i===o:-Ém4n"vÉ=:=É=:*.=_i É*=á:*x*

Amennyiben a tá:saság {őkehciyzete lei:eiiivé i*s=i- iig.v célszcri: *s 1-':::i=iiitrrs ri:*dja a torvó-
n.vi előírás tel.iesítésének. Fontos tr;r1nir,:riÓ" hog'v irat *i:;:a.=:':ái netn régeil'oi ibrdl_:lóaappal
készített éves beszár:r*!ót vagy k$ztreecő r::=r1=g=: s=iiksáqes a i-,::='ág i:látá:::;:sgtására becsa-
tolni.

- ?iirzstőkének a társxság ayer*sógé**i v:cE* 5*ég*é=*se. án. 
'',===É=-áá9J+9É#t€á==s'' 

szabéi'7

v1, a, ügyfelek álta1 l.ler1.,'e1t jogiltéztr'*ny, e,*:*i;vi:+!:_ ér1e1mé!:=:: i*' tag*li téső*bi időpo::toi
jelöirrek ffieg aZ ilj torzsb*tét*k b*fizei*sére *':e=1 ;-: f*ltétciiel' !:+g;' 

=; *1#í;=t_ tij;:=tőke teij*si_
tésáig a társaság nem fizethet osztalé!;ot a taga}=::'}.:' E:jior a te-.==}- = i*]i,;1i*= teijesit*=*re
vághatáridőt jelotnek *1=-g a i:!:sesá_ei sc*::L-**s:}*i_i. *Zen b*;-i:: ::=:.}** :-ri*:nezás}*rr tel-jesit-
h*tik a vállalt b**zeíás*l.:*:= i::4gp**ig i:' sz:!;:-ivite]i s=="*ály+i.: 

==*:-int 
iétrejött. de * aag részé-

re ki nem fiz*teti Üsztaiék ie*:*i*. A beíizetósek megtaía*::*a az iig'vvezetőnek be keiljelen-



ieirie a ecgbíróságlaii' Iror1rr:::l iegi-*lje*} 2 =ves h*áridő vállalását .javasolja a tőkeem*lés
ezex mÓdja e3s!4"bei1.

- Tii=e=É#ksemelés -==== $éne*=-i v:==gy*;-á É=-==**árc==!ás {*3p*rt} szolgáltaÍásévai

Apportáki *árr:rilyen i*:.=a1otr:k*pes ,3olgot leheí a gaz*asági társasá_aokba (többek koz*tt a
szeilcmi tulajdc-" ártékpapi: is ide sor*li:etÓ}. Fontcs. hogy a nem vagyor:i bozzét1ást:Lás tár-

sasági szerződésberr r::*gje1olt á*óké*fi felelősségg*i t*'r1ozik az appoitot szolgá1atÓ tag, to-
vábbá a vag'v*nátrr-rházá= szentél;o.i jörl**eiernadófiz*iési kötelezettséggel is jálhat.

A i*rrtiek l:i*!l+tt is:neriek t+vi:irbi. * társeság :::*glévő vag3,c;rába:r a va_qyonelemek átmo:-
g*'iásávai ia*gvalósíthata *::;glési ;=Óci*i: ii3'e:: esetbea először a kö*yvelővel kei1 konzrúaá1-

n:. eztköveiíi*- i*l:et a jcg: i,:*er'ise?őh*z it::d*l::i.

lia a jegyzett tr'1k* l-*!*i:relés*' g;1g.Y ::-rás jcgsza*iilyi e!#íriis *z *rrcli lársaságát is érinti, iro-
dá:n segí:sá_=*l tud rr'vír.j:*-i ;l vált*cá:sb=j*gi'zési eljárás leborryo1ításában.

3.l Az *i-iárási iEietékrő9 *s E:-#itsé5=-5l:

- r"i:retrnyiben kicé'i.-i1.::g az ir! Ptt. kö:*lező forrnai" *iaki e1oírásai szerinti nródcs{tásokat kell
elvég*z::xnt, iiletve ki:':=l:lag a tii!_*e:::*i*st iieii 'nej*l*nterri, a cégiriróság elotti e1járás sorá:r

n**a i<=*EÉ iEé=É*9*t és kii===é4áeli cÉÉ==t ÉÉ==á=i.

Faatos ii:i1::i. b*gy az 11=zt:-1!=- és i;i'=1tség=:.--Éies beacíás netl vct:a{k*zik zffa aZ esetre. amei:y-
nyi-i:** a társaság n:á=. * Ptk_r:ai.:."'a1ó megfeleitetéssei közvetientii nem összefiiggő mée}+sí-

tásekgá is átvezetni k=: ípélc1ául t*vé}:*i:'vsegi korok felvétele. széklrely, teleplrely, fiók-t*l=p

változása, iak*ímváltozá**\ }'ejele::tése, txla.jdo::osi sze:}lez*tváltozása, *gyvezető kineve-
zás*, 1ejárt ü-e3uvez=iJji :ile'ebízá:: l:reg*osszabbítása stb'). Ilyen esetbeir a változásbeje'eyzés
lebon-r'*litástt*az a sz*!.ásits ilér;élcii :=.*==*,- Ft iit*á*k*á és 3.***'- Ft k*eeétételi
Eii:ÉÉségtértást !i.-=ii *-= áiia::: *= i:- cégbírÓság :ósz4:'* tn+'eÍ!z*tni. Ha a tőLe eiaeiésáre is sor
li*slil és más vi:i:*z':i=sak is v=:::::::k. e= i1i*;=*:*:vJ;:rv sz=:i:::i :::áriól'li! iil*t*}:*t keil {iz*ini.

é= *gyvédi :::::-=1-=.'=g=ÉÉ'j íiss==-:=:= É-igg :a É*r====égÉ 
==*rz=_i==5=*+:: 

g::écÉ+=áÉe-*,j rend*áé<*zése*

=gá=:ától és lra--.v*E::á:=ágátaiE- 
= 

tői<=errrclés l*é*é;á{óé i=g:p*rt, készp*::zo E:aaki b*Éizetés}
és főkápi: 

=áé*i, 
hogy e Éi*=-:ény éÉá*l .=:jjÉ=É=e#vá tetá válÉ+=és*- €i:! :=ilyen tovÉ**i vált*-

zás*=g:-é igérryel a t;i====*-g. Aa 9E=yv==i :=:*akadíj *sszegá€ a :rr*ri*sítani kívánt vá1tozásai;
átteki::té 

= =. 
*i"ii:Le l é s e uiá-:. 

= 
g.v e cii i 

= 
g'j: r.:ál*==:-:i'= :ne g"

Miv*j i: változási tött=g==sen ór!n:! a ls*-;iet, az iratok o1őkészítéSe' filegszerkesztáse. aláír;is;r,

=g!:=:rneiése, 
!*='*á== ,öbb ,=.=,-*: igé::ybe vesz. Ahrlgy ::* a *:egbizásck szár:re, úgy r:_virlik a

*=tá::idő' Keíj-= *5=é-é, aíiÉ===:=E',ibe:= rnegfoízásá 
=évá=a:aa-x 

e*nio n:inéá eé#** ker*s=ák fei
irocl*::é<=t.

Tcvábbi ké;,j'=s *setén e-::::::i*i:

v*s ;en.lelkezésér*.

3q.-*:áz. 2a 1 6 ..i ar::::!: 2 -?.

( i r;: d a iii :.{*i=a..+ ) és i*1*í*iion is i2tll323-455) állui:k szí-

E!szi*i*fiel: ilr' 1#ertárr Eaiázs ilgyvéd és nr*:rkatár"s=!

gíg. WnrtáÍ! s*l*xE
'_iqyvé,;p$!t EornÉz, íjuc,'t r, 'i 5'

t*l.: 0ó':dl_út st+gf'
t,ea,: 5s556'Í 22-i _]Jj e.c
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