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AUGUSZTUS HÓNAP VÉGÉVEL LEJÁR A CÉGKAPUN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE 

2017. augusztus 30. napján – azaz nem egész kettő hét múlva – lejár a jogszabályban 
rögzített határidő arra, hogy valamennyi gazdálkodó szervezet (így különösen valamennyi 
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság) végrehajtsa a 
cégkapus regisztrációt. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

TŐKEEMELÉS, AMIT NEM A CÉGEKNEK TELJESÍTÜNK 

Idén nyáron egy komplex törvénymódosítás eredményeként a gyakorlatban is lehetőség 
nyílt arra, hogy akként kerüljön pénzbeli hozzájárulással felemelésre egy korlátolt 
felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság jegyzett tőkéje, hogy az 
annak tárgyául szolgáló pénzösszeg sem a társaság házipénztárában sem a társaság 
fizetési számláján ne jelenjen meg, hanem közvetlenül a társaság valamely kötelezettsége 
teljesítésre kerüljön fordításra. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

KÖZGYŰLÉS ILLETVE TAGGYŰLÉS TARTÁSA A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉTŐL ELTÉRŐ HELYEN 

Egy társaság működése során a gyakorlatban előfordulhat, hogy legfőbb szervének ülését 
a tagok illetve a részvényesek a társaság székhelyétől eltérő helyen kívánják tartani. Ennek 
a jogi lehetősége adott volt az új Ptk. hatálybalépését megelőzően és az új Ptk. hatályos 
szabályai alapján is van erre lehetőség. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

MIRE FIGYELJÜNK A CSŐDEGYEZSÉG MEGKÖTÉSEKOR?  

A Csődtörvény kimondja, hogy egyezség nem tartalmazhat a hitelezők összességére vagy 
egyes hitelezői csoportokra vonatkozóan nyilvánvalóan és kirívóan előnytelen vagy 
méltánytalan rendelkezéseket. A Kúria egy 2017-es határozatában ismét adott némi 
eligazítást ahhoz, hogy mit vizsgálhat a bíróság a csődegyezség jóváhagyásakor. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

SZEPTEMBER 28-ÁN ISMÉT TŐKEBEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNY A KRS 
SZERVEZÉSÉBEN! 

A KRS Ügyvédi Iroda 2017. szeptember 28. napján rendezi meg soron következő, KKV-
knak szóló rendezvényét, melynek témája a tőkebefektetések előkészítése. 
Rendezvényünkön ezúttal a term sheet egyes pontjait fogjuk elemezni Balassa Tamással, 
a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési menedzserével. További részletek 
hamarosan elérhetőek lesznek honlapunkon. - Bővebben 

 

HVCA BBQ PARTY A KRS ÜGYVÉDI IRODA TÁMOGATÁSÁVAL! 

 
2017. szeptember 7-én a HVCA Magyar Kockázati-és Magántőke Egyesület BBQ Partyt tart 
a KRS Ügyvédi Iroda támogatásával a Locavore Étteremben. Minden HVCA tagot 
szeretettel várunk! Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék Pintér Ibolyánál az 
ibolya.pinter@hvca.hu email címen. - Bővebben 
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KRS CSAPATÉPÍTÉS A TRAMONTANA FEDÉLZETÉN  

A KRS Ügyvédi Iroda munkatársai az idei évben is egy csapatban bontottak vitorlát a 
Tramontana fedélzetén! A csapat 2017. július 21-én hajózott ki a balatonfüredi kikötőből 
és vette célba Tihany kikötőjét. -Bővebben 

KRS "IRIKIRI" - 2017 

Hagyományainknak megfelelően az idei évben is sor került a KRS "Irikiri" néven elhíresült 
csapatépítő napra. -Bővebben 
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