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egyetemi adjunktus 

Olvasó lecke 

Időigénye: 35 perc 

 

Jelen olvasóleckében – a részlet-

szabályok teljes körű ismertetése 

nélkül – áttekintést kívánunk adni 

az egyesülés és a szétválás külö-

nös szabályainak struktúrájára; 

azok részletes eljárási rendjét vi-

deóleckében ismertetjük. 

A részletszabályokra vonatkozó 

jogszabályi előírások tartalmát a 

hivatkozott jogszabályban tudják 

megtekinteni. 

 

A jogi személyek szétválá-

sára alkalmazni kell az egyesülés 

szabályait.  

Nyilvánosan működő rész-

vénytársaság a törvény tiltó ren-

delkezése folytán nem válhat 

szét.  

Ezen túlmenően a szétválásra 

nézve az átalakulási törvény ne-

vesít további különös rendelkezé-

seket. 

 

 

 

 

1. Általános rendelkezések 

A jogi személyek egyesülésére és szétválására 

megfelelően alkalmazni kell az átalakulás szabályait. 

A szabályozás módszerét tekintve a jogszabály 

tartalmazhat arra vonatkozó korlátozó rendelkezést, 

hogy az egyesülés folyamatában milyen szervezeti 

formában működő jogi személyek vehetnek részt. A 

Ptk. 3:136. §-a alapján gazdasági társaság csak más 

gazdasági társasággal, szövetkezettel vagy egyesü-

léssel egyesülhet. 

Az egyesülés és a szétválás eljárási rendjének jogi 

személyen belüli döntéshozatali eljárását, valamint 

jogi személyen kívüli szakaszát az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. 

évi CLXXVI. törvény rendezi. A törvény nem ad felha-

talmazást a rendelkezéseitől való eltérésre. 

Az egyesülésre irányadó különös szabályokon 

belül a részvénytársaságok egyesülésére nézve a Ptk. 

további speciális rendelkezéseket rögzít függetlenül 

attól, hogy az egyesülésre zártkörűen működő vagy 

nyilvánosan működő részvénytársaságok közreműkö-

désével kerül-e sor. A jogszabályi rendelkezéseket ak-

kor kell alkalmazni, ha az egyesülési folyamatban részt-

vevő valamennyi gazdasági társaság részvénytársa-

sági formában működik. 

Az átalakulási törvény ezen túlmenően további 

speciális rendelkezéseket határoz meg – uniós irány-

elvben foglalt kötelezettség teljesítése okán – a nyilvá-

nosan működő részvénytársaság egyesülésére vonat-

kozóan. 
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A jogi személyek egyesülése során a jogutód-

lásban két vagy több jogelőd jogi személy vesz 

részt. E sajátosságból erednek az átalakulás dön-

téshozatali rendjét kiegészítő, a jogelőd jogi sze-

mélyek vezető tisztségviselőinek fokozott együtt-

működését előíró, valamint a tagok vagy alapítók 

tájékoztatáskérési jogának kiterjesztését szolgáló, 

az átalakulás általános szabályaitól eltérő rendel-

kezések. 

Speciális előírásként érvényesülnek a tisztes-

ségtelen piaci verseny és versenykorlátozás tilal-

máról szóló törvénynek a vállalkozások összefo-

nódásához kapcsolódó versenyjogi előírásai, 

amennyiben működését tekintve az egyesülés-

ben részt vevő jogi személy tevékenységére vagy 

az általa ellátott kiegészítő gazdasági tevékeny-

ségre tekintettel a Tpvt. alanyi hatálya alá esik. A 

Tpvt. rendelkezései a gazdasági verseny tiszta-

sága érdekében a vállalkozások összefonódásá-

nak esetkörei között nevesítik az összeolvadás, be-

olvadás és az átvétel útján történő kiválás folya-

matát. Amennyiben a koncentráció a törvényben 

meghatározott értékhatárt eléri, akkor az egyesü-

lési szerződés megkötésétől számított 30 napon 

belül a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell 

kérni az összefonódáshoz, amelyet az egyesülés 

bejegyzése iránti kérelemhez is csatolni kell. 

Amennyiben azonban a vállalkozások éves nettó 

árbevétele nem haladja meg a törvényi minimu-

mot, akkor ebben az esetben az arra vonatkozó 

nyilatkozatot kell a cégbíróság részére mellékelni, 

hogy a tervezett összefonódás vonatkozásában 

engedély megkérésére nincsen szükség. 

Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató a 

jogutódlás bejegyzését megelőzően köteles tájé-

koztatni az átvevő munkáltatót az átszállással érin-

tett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi 

megállapodásokból és a tanulmányi szerződések-

ből származó jogokról és kötelezettségekről. A tá-

jékoztatás megtörténtét nem kell igazolni a jogi 

személy nyilvántartását vezető bíróság részére az 

egyesülés vagy a szétválás bejegyzésére irányuló 

eljárásban. 

 

 

 

 

 

 

 

A jogi személyek szétválásának 

sajátossága, hogy a jogutódlás ered-

ményeképpen több jogutód gazda-

sági társaság jön létre vagy vesz részt 

a szétválásban. A tagok döntési lehe-

tősége kiszélesedik: nem elegendő 

annak meghatározása, hogy a tag 

részt kíván-e venni a jogutódban, ha-

nem azt a jogutód jogi személyt is 

meg kell jelölni, amelyben a tag tag-

sági jogviszonyt kíván létesíteni. A jog-

előd jogi személy tagja akár akként is 

dönthet, hogy valamennyi jogutód-

ban tagként vesz részt. 

Az Áttv. 18. § (3) bekezdése nem 

teszi lehetővé, hogy a kiválással egy-

idejűleg a jogi személy szervezeti for-

májának, vagy gazdasági társaság 

esetén a társasági forma megváltoz-

tatására is sor kerüljön a jogutódlás so-

rán. 
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2. A Ptk. jogi személyek általános szabályai alapján. 

 

A Ptk. meghatározza az egyesülés fajtáit. 

Az egyesülés elhatározásához valamennyi jogelőd jogi sze-

mély legfőbb szerve köteles lefolytatni az átalakulás közös sza-

bályai között meghatározott döntéshozatali eljárást. Az egye-

sülő jogi személyek külön-külön döntenek az egyesülés előké-

szítéséről és elhatározásáról azzal, hogy határozataikat egy-

másra tekintettel hozzák meg; valamennyi jogelőd jogi sze-

mélynek támogató határozatot kell hozni az egyesülés előké-

szítése, valamint annak elhatározása tárgyában. 

Az egyesülés során a jogelőd jogi személyek vezető tiszt-

ségviselői fokozottabb együttműködésre kötelesek; az egyesü-

léshez kapcsolódó dokumentumokat egymásra tekintettel kell 

elkészíteni. 

A Ptk. külön dokumentumként nevesíti az egyesülési tervet, 

amely az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal készül, és 

tartalmazza valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-

tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó 

vagyonmérleg-tervezetét. 

A Ptk. meghatározza a 

szétválás fajtáit. 

A jogi személyek általá-

nos szabályai között hatá-

rozza meg a törvény azokat 

a garanciális rendelkezése-

ket, amelyek rendelkeznek 

a vagyoni jogok megosztá-

sáról és jogi sorsáról, vala-

mint a szétváló jogi személy 

jogutódainak helytállási kö-

telezettségét teremtik meg. 

A szétválás során a jog-

utód jogi személyek helytál-

lási kötelezettségét az Áttv. 

21. §-ában foglalt törvényi 

előírás is megerősíti. 

 

 

A gazdasági társaságok közös szabályai nem tartalmaznak különös előírásokat az egyesü-

lésre és szétválásra nézve. 

 

3. A jogi személyek egyesülésének különös szabályai az átalakulási törvény alapján. 

 

A törvény a döntéshozatali eljárás és az egyesüléshez kapcsolódó jogi, számviteli dokumen-

tumok elkészítéséhez kapcsolódóan számos olyan rendelkezést szabályoz, amely az eljárás gyorsí-

tását szolgálja. Így például egy egyesülésben részt vevő jogi személyek üléseiket összevontan is 

megtarthatják, vagy törvényi felhatalmazás alapján, ha az egyesüléssel érintett jogi személyek 

ekként döntenek, akkor a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során 

valamennyi jogi személy esetében eljárhat ugyanaz a könyvvizsgáló. 

A tagok tájékoztatáskérési jogát szélesíti az a rendelkezés, hogy a tag az egyesülés elhatá-

rozásáról döntő első ülést követően az egyesülésben részt vevő jogi személyek ügyeiről az ügyve-

zetéstől felvilágosítást kérhet az egyesüléssel összefüggő bármely kérdésben. 

Az egyesülési terv része az egyesülési szerződés, amelynek speciális tartalmi elemeit a jog-

szabály meghatározza. 

A jogutódlás lebonyolítását elősegítő rendelkezésnek tekinthetőek azok az előírások, ame-

lyek az egyesüléssel összefüggésben rendelkeznek a közlemény Cégközlönyben történő közzété-

telére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről, valamint néhány olyan előírásról, amely a cégbíróság 

eljárását és a beolvadás cégjegyzékbe történő bejegyzését érinti. 

Az egyesülés formái közül a beolvadásra vonatkozóan határoz meg a törvény speciális ren-

delkezéséket, így tőkevédelmi okokból nem lehet figyelembe venni a jogszabályban meghatáro-

zott részesedéseket a jogutód jogi személy jegyzett tőkéjének a meghatározása során. 
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4. A jogi személyek szétválásának különös szabályai az átalakulási törvény alapján. 

 

A szétválás társaságon belül zajló döntéshozatali rendjének, valamint társaságon kívüli, a szét-

válás nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó kérelem benyújtásáig terjedő szakaszára 

nézve az Áttv. tartalmaz az átalakulás szabályait kiegészítő, különös részletszabályokat. Ezeket a 

rendelkezéseket bármely szervezeti formában működő jogi személy szétválása esetén figyelembe 

kell venni; azok hatálya nem csak a gazdasági társaságok szétválására terjed ki. 

Az átalakulási dokumentációt képező szétválási terv részét képezi a szétválási szerződés, mely-

nek kötelező tartalmi elemeit is rögzíti az Áttv. 18. § (1) bekezdése. A jogutód új jogi személy létesítő 

okiratát és a továbbműködő jogi személy létesítő okirata módosítását a döntéshozó szerv felhatal-

mazása alapján a szétváló jogi személy vezető tisztségviselője írja alá; e tekintetben nem szükséges 

a létesítő okirat vagy annak módosításának tagok általi aláírása. 

A szétválásról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét a szétváló jogi személy 

kezdeményezi azzal, hogy a közleményben további, az Áttv. 19. § (2) bekezdésében meghatáro-

zott kötelező tartalmi elemeket is fel kell tüntetni. 

Az Áttv. 20. §-a a szétválás egyes formáitól függően a bírósági nyilvántartásba vétel egyes 

speciális rendelkezéseit rögzíti, melynek bemutatására a továbbiakban kerül sor. 

 

 

5. A részvénytársaságok egyesülésének és szétválásának speciális szabályai a Ptk. alapján 

 

A kötvénytulajdonosok jogainak biztosí-

tására, illetve a különféle részvényfajták és -

osztályok jogosultjainak védelme érdekében 

tartalmaz előírást a Ptk. 3:319-3:320. §-a. 

A kötvények jogi sorsát az alapszabály a 

törvénytől eltérően is rendezheti. 

A közgyűlési határozatokhoz való hozzá-

járulás szabályai szerint a közgyűlés olyan ha-

tározata (ide sorolhatóak az egyesüléshez 

kapcsolódóan meghozott határozatok), 

amely valamely részvénysorozathoz kapcso-

lódó jogot hátrányosan módosít, akkor hoz-

ható meg, ha ahhoz az érintett részvénysoro-

zatok részvényesei az alapszabályban meg-

határozott módon külön is hozzájárulnak. 

 

A részvénytársaságok szétválására az 

egyesülés szabályait kell alkalmazni a Ptk. 

3:321. § (2) bekezdése alapján. Ez alatt ér-

teni kell a Polgári Törvénykönyv egyesü-

lésre irányadó anyagi jogi szabályait, az 

Áttv. jogi személyek egyesülésére, vala-

mint a nyilvánosan működő részvénytár-

saságok egyesülésére vonatkozó rendel-

kezéseit. (Valamennyi esetben igaz az, 

hogy az egyesülés szabályain túlmenően 

figyelembe kell venni az átalakulás nor-

maanyagát is.) 

 

 

 

 

6. A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésének speciális szabályai az átalakulási 

törvény alapján.1 

 

A részvényesek védelme, valamint a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (részvények) 

jogi sorsának rendezése indokolja az átalakulás és az egyesülés szabályait kiegészítő speciális 

jogszabályi feltételek megteremtését. 
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Az egyesülésről szóló döntés meghozatalának rendje nem mutat eltéréseket az egyesülés kü-

lönös szabályaitól, azonban az egyesülési szerződés tartalmi elemei kibővülnek. A részvénytársasá-

gok egyesülése a jogelődök részvényeseinek érdekeit jelentősen érintheti, hiszen a jogelődök cég-

jegyzékbő történő törlésével a tagok tagsági jogai megszűnnek, az azokat megtestesítő részvé-

nyek érvénytelenné válnak, helyette a részvényeseknek, amennyiben a jogutód tagjává válnak, 

a jogutód részvénytársaságban keletkezik tagsági jogviszonyuk és szerzik meg annak részvényeit. 

Valamennyi részvényes számára ezért előrelátható, objektív módon kell meghatározni az Áttv. 24. 

§ (1) bekezdésében foglaltakat. Ezek közül ki kell emelni a részvények cserearányát, azaz, hogy a 

jogelőd egyes részvényei mennyi részvényt érnek a jogutód gazdasági társaságban. 

A részvényesek és a hitelezők érdekeinek védelme érdekében az átalakulási dokumentáció 

köre is gyarapodik. Az egyesülő részvénytársaságok vezető tisztségviselői írásbeli beszámolóban 

kötelesek jogi és gazdasági szempontokkal alátámasztani az egyesülés szükségességét és a rész-

vények cserearányát. A vezető tisztségviselő beszámolója mellett a könyvvizsgálónak is nyilatkoz-

nia kell a részvények cserearányát meghatározó módszerekről; ezek a módszerek megfelelőek 

voltak-e; milyen értéket képviseltek; valamint a cserearány megfelelőnek tekinthető-e. Ha az ér-

tékelés nehézségekbe ütközött, akkor azt mind a vezető tisztségviselőnek, mind a könyvvizsgáló-

nak jeleznie kell. 

A könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell az egyesülési szerződés tervezetében és a 

vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról. A jelentésnek tar-

talmaznia kell az arra vonatkozó állásfoglalást is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a rész-

vénytársaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését. 

A vezető tisztségviselő beszámolója, valamint a könyvvizsgáló jelentése nem kötelező eleme 

az egyesülési dokumentációnak abban az esetben, ha ehhez az egyesülő részvénytársaságok 

valamennyi részvényese és szavazati jogot biztosító értékpapírjainak tulajdonosai egyhangú hatá-

rozattal hozzájárulnak. 

A törvény nevesít a részvényesek és a hitelezők védelmét szolgáló további rendelkezéseket is, 

melynek keretei között a publicitást elősegítő, illetve a részvényesek tájékoztatását is szolgáló irat-

betekintést, valamint másolatkérési lehetőséget biztosít a jogszabály, amelynek akár elektronikus 

úton is eleget lehet tenni.  

A nyilvánosság elvét előtérbe helyezve az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc 

nappal az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési 

tervet, de különösen az egyesülési szerződés tervezetét, az egyesülő részvénytársaságok vezető 

tisztségviselői által készített írásbeli beszámolót, valamint a könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó 

jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok cégjegyzékét vezető cégbírósághoz. A be-

nyújtott okiratokat a cégbíróság a bárki által megismerhető cégiratok között helyezi el. 

Mentesül a részvénytársaság ezen törvényi kötelezettség alól, ha a részvénytársaság saját hon-

lapján biztosítja a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét vagy a Cégközlönyben való köz-

zététel útján hozza azokat nyilvánosságra. A részvénytársaság ebben az esetben köteles gondos-

kodni arról, hogy az iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak legyenek.  

 A részvénytársaság ugyanakkor a fenti iratok megismerhetőségét a székhelyén minden eset-

ben köteles biztosítani és azokat elérhetővé tenni. Ezen túlmenően a részvénytársaság székhelyén 

az egyesülési terv mellett az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény 

szerinti beszámolóinak tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést 

is megismerheti a részvényes. 

Speciális részletszabályokat tartalmaz a törvény a részvénytársaságok beolvadására, illetve 

további eltéréseket találunk, ha a részvénytársaságok egyesülésére olyan társaságok között kerül 

sor, ahol az átvevő társaság a beolvadó társaság egyedüli részvényese, illetve ahol az átvevő 

társaság a beolvadó társaság legalább 90%-os szavazati joggal rendelkező részvényese. 
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7. Az egyesülés és a szétválás bejegyzésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések. 

 

Az egyesülés és a szétválás formáitól függően a törvény meghatározza az eljáró cégbíróság 

illetékességére vonatkozó rendelkezéseket, valamint néhány, a kérelem előterjesztésére vonat-

kozó rendelkezést. 

* A továbbiakban a gazdasági társságok jogutódlásával összefüggésben a cégbíróság eljá-

rására vonatkozó rendelkezéseket mutatjuk be. 

 

Az összeolvadás bejegyzése iránti kérelmet a jogutód cég szék-

helye szerint illetékes cégbíróságon kell előterjeszteni. Egyidejűleg 

kérni kell a jogelőd cégek törlését, valamint a jogutód gazdasági tár-

saság bejegyzését. 

Ha az összeolvadó cégek székhelye a jogutód cég székhelyétől 

eltérő cégbíróság illetékességi területén van, akkor a jogutód cég 

székhelye szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a jogelőd(ök) 

székhelye szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak a jogutód cég 

székhelye szerinti cégbírósághoz való megküldéséről. Ezzel egyidejű-

leg a cégnyilvántartásban az iratok megküldésének tényét rögzíti. 

Az összeolvadás bejegyzésére a jogutód cég székhelye szerinti 

cégbíróság illetékes, amely egyben törli a jogelődöket a cégjegyzék-

ből a jogutódra történő utalással.  

 

A beolvadás bejegyzése iránti kérelmet az átvevő cég székhelye 

szerinti cégbíróságon kell előterjeszteni. Egyidejűleg kérni kell a jog-

előd beolvadó cég(ek) törlését is. Az átvevő társaság adataiban be-

következő változásokat be kell jegyezni.2 

Ha a beolvadó cég(ek) székhelye az átvevő cég székhelyétől el-

térő cégbíróság illetékességi területén van, az átvevő cég székhelye 

szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a beolvadó cég(ek) szék-

helye szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak az átvevő cég 

székhelye szerinti cégbírósághoz való megküldéséről. 

A cégbíróság bejegyzi az átvevő cég cégjegyzékében a beolva-

dással bekövetkezett változásokat, egyben törli a cégjegyzékből a 

beolvadó cégeket, a jogutódra történő utalással. 

 

Külön rendelkezést találunk arra az esetre, ha az európai részvénytár-

saság alapítása egyesüléssel történik. 

 

A szétválás nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan az Áttv., valamint – a gaz-

dasági társaságok esetében – a Ctv. tartalmaz rendelkezéseket.3 

 

A szétválás bejegyzésére a Ctv. utaló rendelkezése folytán a jog-

előd jogi személy székhelye szerint illetékes, a jogi személy nyilvántar-

tását vezető bíróság, gazdasági társaságok esetén a cégbíróság ren-

delkezik illetékességgel. Kiválás esetén a bíróság illetékességét annak 

a jogi személynek a székhelye határozza meg, amelyből a kiválás tör-

ténik, és nem az átvevő gazdasági társaság székhelye a meghatá-

rozó.  

EGYESÜLÉS 

 

 

Összeolvadás 

a jogutód cég székhe-

lye szerint illetékes 

cégbíróság 

 jogelőd cég törlése 

 új gazdasági társaság 

bejegyzése 

 

 

 

 

Beolvadás 

az átvevő cég székhe-

lye szerint illetékes 

cégbíróság 

 beolvadó cég törlése 

 az átvevő társaságnál 

változások bejegyzése 

 

 

európai részvénytár-

saság alapítása 

SZÉTVÁLÁS 

 

 

a jogelőd cég székhe-

lye szerint illetékes 

cégbíróság 
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A továbbiakban a gazdasági társaságok szétválására fókuszálva 

mutatjuk a szétválás bejegyzésére vonatkozó alapvető eljárásjogi ren-

delkezéseket: 

A cégbíróság különválás esetén a jogelőd céget – a jogutódra 

történő utalással – törli, egyúttal a jogutód céget, amennyiben a kü-

lönválás új társaság alapításával zajlik, a cégjegyzékbe bejegyzi ak-

kor is, ha annak székhelye más megye területére esik. 

Kiválás esetén a cégbíróság átvezeti a jogelőd cég adataiban 

bekövetkező változásokat a cégjegyzékben. Amennyiben új társa-

ság alapításával zajlik a kiválás, akkor a jogutód gazdasági társaság 

bejegyzését is a jogelőd cég székhelye szerint illetékes cégbíróság 

végzi akkor is, ha annak székhelye más megye területére esik. 

Amennyiben a különválás vagy a kiválás átvétel útján valósul 

meg, akkor a működő gazdasági társaság cégjegyzékadataiban 

szükséges módosításokat a szétváló cég székhelye szerint illetékes 

cégbíróság jegyzi be a cégjegyzékbe. 

Kiválás esetén a jogelőd továbbműködő jogi személyt, beolvadá-

sos kiválás és beolvadásos különválás esetén a már működő jogi sze-

mélyt, amelyhez a kiváló, különváló tag csatlakozik, a szétválás be-

jegyzésekor a bíróság nem törli a nyilvántartásból. 

Amennyiben a jogutód székhelye más cégbíróság illetékességi 

területére esik, akkor a jogelőd székhelye szerint illetékes cégbíróság 

a szétválás bejegyzését követően megküldi az iratokat a jogutód 

székhelye szerint illetékes cégbíróságnak.  
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Végjegyzetek  

1 Lásd erre vonatkozóan részletesen: Papp Tekla (szerk.) „Társasági jog” (Lectum Kiadó; Szeged; 2011.) 136-138. pp. 
2 BDT2017. 3772. 
3 Az alapítvány, illetve az egyesület esetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény 58-58/B. §§-ai tartalmazzák – hasonló szabályozási rendben és tartalommal – a jogutódlás bírósági bejegy-

zésére irányuló kérelemre vonatkozó előírásokat, valamint nyilvántartást vezető bíróság illetékességére, az egyesülés 

és a szétválás bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Ú J  TÁR SAS ÁG AL AP Í TÁ SÁ-

V AL  KÜL ÖN VÁL ÁS  

 jogelőd cég törlése 

 jogutódok bejegyzése 

 

Ú J  TÁR SAS ÁG AL AP Í TÁ SÁ-

V AL  KI VÁL Á S  

 jogelőd cég törlése 

 változások bejegyzése 

 

ÁT VÉ TE L  ÚTJ ÁN  M E GV A-

L ÓS UL Ó  K ÜL ÖN V ÁL ÁS  

 jogelőd cég törlése 

 változások bejegyzése 

 

ÁT VÉ TE L  ÚTJ ÁN  M E GV A-

L ÓS UL Ó  K I V ÁL ÁS  

 valamennyi jogi személy-

nél a változások bejegy-

zése 

 

 

 


