
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK AZ OLASZ JOGRENDBEN (RT.) 
 
 
 A részvénytársaságok 2004. 

január 1. után 
A részvénytársaságok 2003. 
december 31-ig 

Törvényi vonatkozások Ptk. 2325 – 2451. par. 
2003. január 17-i 6. sz. tvr., amely 
szabályozza a társasági jog új 
rendelkezéseit (érvényben 2004. 
január 1-től) 

Ptk. 2325-2461. par. 

Társasági szerződés formája Szerződés vagy egyoldalú határozat  Szerződés 

Alapítás Az alapító okiratot közokiratba kell 
foglalni 

Az alapító okiratot közokiratba kell 
foglalni 

Az alapító okirat cégbírósági 
bejegyzésének határideje 

20 nap 30 nap 

Minimális törzstőke 120 ezer euró 100 ezer euró 

A cégalapításig befizetendő 
„tized” 

2,5/10 3/10 

Elmaradt alapítás esetén a 
befizetett „tizedet” 
visszakapják 

Legalább 90 nap elteltével Legalább 1 év elteltével 

Vagyoni hozzájárulások Pénzbeli vagy nem pénzbeli (apport) Pénzbeli vagy nem pénzbeli (apport) 

Apport- és hitel- 
hozzájárulások becslése 

Becslési határozat egy esküdt 
szakember részéről 

Becslési határozat egy esküdt 
szakember 

Munka és szolgáltatások, 
mint hozzájárulások 

Nem engedélyezett Nem engedélyezett 

Részvények Nem feltétlenül névértékűek 
(Ptk.2346. par.) 

Egy euró vagy egy euró 
többszörösének megfelelő 
névértékkel rendelkeznek 

Működés Közgyűlés; a következő választási 
lehetőség van az irányításra és az 
ellenőrzésre: 
- hagyományos rendszer, 

amelyben létezik egy egy-vagy 
többszemélyes irányító szerv és 
egy felügyelő bizottság; 

- kétszintű rendszer: egy irányító 
tanács és egy ellenőrző tanács, 
amelyet a közgyűlés választ; 

- egyszintű rendszer: 
igazgatótanács és ezen belül 
működik egy ellenőrző bizottság, 
amelynek feladata a vezetők 
ellenőrzése 

Közgyűlés; igazgatók; felügyelő 
bizottság 

Időtartam Határozatlan időre hozható létre A Részvénytársaság időtartamának 
meghatározása szükséges 

Megszűnési okok - a határidő lejárta 
- a tevékenység megvalósulása 

vagy a tevékenység nem 
teljesíthetőségének 
bekövetkezte 

- a közgyűlés 
működésképtelensége vagy 
folyamatos tétlensége 

- a törzstőke törvényileg 
meghatározott minimum alá 
süllyedése 

- abban az esetben, ha az egyik 
tag visszalép, a társaságnak 
nincs elég nyeresége vagy 
tartaléka a megmaradt 

- a határidő lejárta 
- a tevékenység megvalósulása 

vagy a tevékenység nem 
teljesíthetőségének bekövetkezte 

- a közgyűlés 
működésképtelensége vagy 
folyamatos tétlensége 

- a törzstőke törvényileg 
meghatározott minimum alá 
süllyedése 

- a közgyűlés határozata alapján 
- egyéb okokért, amelyeket az 

alapító okirat tartalmaz  
 
 



részvények felvásárlására 
- a közgyűlés határozata alapján 
- egyéb okokért, amelyeket az 

alapító okirat tartalmaz 

 

 

  


