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CÉGELJÁRÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS DIGITÁLISAN
Intézzen, amit lehet digitálisan, személyes találkozók nélkül 
ügyvédeink segítségével. Cégeljárások, ingatlan-adásvételi 
szerződések, ügyvédi ellenjegyzéshez nem kötött okiratok 
elkészítése elektronikusan. 

CÉGELJÁRÁS, INGATLAN-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS,  EGYÉB 
OKIRATOK ELKÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS MEGOLDÁSOKKAL

A pénzmosásra és az ügyvédi tevékenységre vonatkozó 
szabályozás, illetve a cégjogi szabályok alapján lehetőség 
van arra, hogy az ügyfelek személyes jelenlét nélkül, digitális 
eszközök igénybevételével végezzenek el cégjogi lépéseket, 
tartsanak taggyűlést, kössenek szerződést ingatlan 
adásvétele vagy más tárgyban.

Irodánk rendelkezik olyan, a Magyar Ügyvédi Kamara által 
auditált digitális rendszerekkel, valamint ilyen eljárások 
kapcsán gyakorlati tapasztalatokkal, amelyek révén 
ügyfeleink ügyeit a 21. század elvárásainak megfelelően, 
akár személyes jelenlét nélkül is tudjuk intézni. Önnek nem 
szükséges kimozdulnia otthonából, irodájából ahhoz, hogy 
az általunk előkészített cégmódosítást vagy más szerződést 
aláírja. Munkatársaink ezeket a folyamatokat gördülékenyen, 
videokonferencia útján vezénylik le, és amennyiben a fizikai 
szerződés átadása szükséges, megszervezik a szükséges 
futárszolgálatot. 

MILYEN SZERZŐDÉSEK, JOGNYILATKOZATOK KAPCSÁN 
TUDJUK JOGI TANÁCSADÓKÉNT SEGÍTENI? 

 ● Digitális megoldások cégalapítás, cégbejegyzés 
cégmódosítás személyes jelenlét nélküli 
végrehajtásában.

 ● Gazdasági társaságok legfőbb szervének (taggyűlés, 
közgyűlés) elektronikus hírközlő eszközök útján 
történő megtartásában, a határozatok szabályos 
meghozatalában és dokumentálásában. Amennyiben 
a cég társasági szerződése nem tartalmazza ezt a 
lehetőséget, segítséget nyújtunk az okiratok megfelelő 
módosításához. 

 ● Ingatlan-adásvételi szerződések személyes jelenlét 
nélküli megkötésében.

 ● Végrendeletek, házassági, élettársi vagyonjogi 
szerződések személyes jelenlét nélküli elkészítésében 
és megfelelő okirati formában történő létrehozásában.

 ● Bizalmi vagyonkezelési szerződés személyes jelenlét 
nélküli elkészítésében és ellenjegyzésében.

 ● Egyéb fontos, írásban megkötendő szerződések 
előkészítésében, ellenőrzésében, elektronikus formában 
történő megkötésében és ügyvédi ellenjegyzésében.
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RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

dr. Szűcs Bálint 
irodavezető ügyvéd  
| E balint.szucs@rsmlegal.hu 

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális 
megoldások és digitális platformok: ezek az RSM Hungary 
alappillérei. A magas szintű szakmai igényességgel végzett 
munka eredményeként társaságunkat mára a magyar 
tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként tartják 
számon.  
Teljes körű pénzügyi tanácsadással állunk ügyfeleink 
rendelkezésére, könyvvizsgálói társirodánkkal, az RSM Audit 
Hungary Zrt.vel, és jogi partnerünkkel az  
RSM Legal | Szűcs & Partnerei ügyvédeivel együttműködve. 

dr. Udvardy Károly 
ügyvéd 
|  E karoly.udvardy@rsmlegal.hu                             

Ügyfeleink magyar közép- és nagyvállalatok, külföldi 
tulajdonosi háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok.  
www.rsm.hu

RSM - GLOBÁLIS HÁLÓZAT, NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Nemzetközi hátterünket a világ 120 országában jelen 
lévő hálózatunk biztosítja. Az RSM International a világ 6. 
legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független 
tanácsadó társaságok. Az RSM hálózatról további információ: 
www.rsmi.com

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Digitális adózási megoldások
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat


