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AKTUÁLIS TÁRSASÁGIÉS CÉGJOGI KÉRDÉSEK
Ajánló:

Előadónk:
Dr. Metzinger Péter
ügyvéd, egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem

Időpont és helyszín:

A cég- és társasági jog folyamatos mozgásban van: úgy a
gyakorlat, mint a jogalkotó formálja a joganyagot, és közben
változik a nemzetközi kontextus is (lásd Brexit). Az előadás hat
konkrét téma dogmatikai és gyakorlati elemzésén keresztül
vizsgálja a társasági- és cégjogot, igyekezve konkrét, a
gyakorlatban is hasznosítható következtetéseket levonni. Az
előadás során a hallgatóság tagjai feltehetik szakmai
kérdéseiket, melyekre az eladó válaszol.

2017. október 10. kedd
10 -13.15 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Hunguest Hotel Millennium
1089 Budapest, Üllői út 94-98.

Részvételi díj:

Témakörök:
A vezető tisztségviselő polgári és munkajogi felelősségének
kérdései és konfliktusa ▪ A cégvezető státusza ▪ A tőkeemelés
hatályosulása ▪ A külföldi tag problematikája a cégeljárásban ▪
Társaságok határon átnyúló egyesülése: megújított magyar
szabályozás ▪ Cégalapítás euróban rendelkezésre bocsátott
jegyzett tőkével ▪ Kérdések, szakmai vita

24 900 + áfa / fő
JELENTKEZÉS

„Társasági jog, cégjog”

2017.október 10.

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

Ellátás:

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

Kávé, tea, sütemények, szendvics.
Cím: ..........................................................................................
Jelentkező neve: ............................................................................

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 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.

Beosztás: ................................ E-mail: ..........................................
Telefon: ............................... Fax: ..............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!

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: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………

