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Első kérdések….
� Jogi forma megválasztását befolyásolhatja:

� alapítási és fenntartási költségek,
� jogi felelősség,
� adózási kérdések,
� tevékenységi kör,
� piaci lehetőségek,
� a gazdasági környezet
� potenciális veszélyek

� Fontos, mivel nagyban befolyásolhatja a
vállalkozás és a vállalkozó céljainak elérését



Társas vállalkozások
Alapításhoz legalább két személy szükséges
(kivéve kft. és rt.) . Az alapításban részt vehetnek:
a)Természetes személyek
b)Jogi személyek

Működési formák:
�Jogi személyiség nélküli:

� közkereseti társaság és a betéti társaság
�Jogi személyiségű:

� korlátolt felelősségű társaság és a
részvénytársaság

Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel
rendelkezik (2006. évi V. tv. 3. Cím)



Társas vállalkozás 
létrehozása

� Általában társasági szerződéssel (Rt. esetében alapszabály,
egyszemélyes gazdasági társaságnál alapító okirat)

� Ügyvéddel vagy közjegyzővel kell ellenjegyeztetni
� Valamennyi tagnak alá kell írni
� Tartalmaznia kell:

� a társaság cégneve és székhelye
� a tagok, nevük (cégnevük),lakcímük (székhelyük), cégjegyzékszámuk

feltüntetésével
� a társaság tevékenységi köre
� Jegyzett tőke, a társasági vagyon mértéke, rendelkezésre bocsátás módja,

ideje (tagonként a pénz és az apport értékét)
� társaság képviselete, cégjegyzés módja
� Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló
� a gazdasági társaság működésének időtartama
� mindazt, amit a tv. az egyes formáknál kötelezően előír



Engedélyezés
� Bármely tevékenység folytatható, amit

törvény nem tilt vagy nem korlátoz, DE
� Hatósági engedélyhez kötött tevékenység –

akkor kezdhető meg, ha az engedély
rendelkezésre áll

� Képesítéshez kötött tevékenység – akkor
folytatható, ha a tagok, munkavállalók vagy
szerződés alapján külsősök megfelelő
végzettséggel rendelkeznek



A társaságalapítás költségei

� a létesít ő okirat elkészítésének költsége

� a cégbejegyzési eljárás illetéke 
(egyszer űsített cégeljárás)

� a közzétételi költségtérítés

� a hiteles cégaláírási nyilatkozat költsége



Előtársaság

� A társasági szerződés ellenjegyzéséig
vagy közokiratban foglalásáig a gt.
előtársaságként működhet

� „bejegyzés alatt” megjegyzést kell
alkalmazni

� Üzletszerű gazdasági tevékenységet
folytathat, de a cégbejegyzésig hatósági
engedélyhez kötött tevékenység nem
folytatható



Cégbírósági bejegyzés

� Az alapítást a társasági szerződés
megkötésétől számított 30 napon belül be
kell jelenteni a cégbíróságnak

� A gazdasági társaság feletti törvényességi
felügyeletet a székhely szerint illetékes
cégbíróság látja el

� A cégnyilvántartás adati nyilvánosak:
www.e-cegjegyzek.hu



A gazdasági társaság 
legfőbb szerve

� a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a legfőbb
szerv tagok gyűlése

� határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági
szerződés a hatáskörébe utal

� valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés
ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet.
Szótöbbséggel hozza meg határozatát, kivéve azokat a kérdéseket,
amelyek esetében törvény vagy a társasági szerződés háromnegyedes
szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

� A korlátolt felelősségű társaságnál a legfőbb szerv a
taggyűlés

� A részvénytársaságnál a legfőbb szerv a közgyűlés.
� A közgyűlés a részvényesek összességéből áll. Akkor határozatképes, ha

azon a szavazásra jogosult részvények által megtestesített szavazatok több
mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatait - ha
törvény vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik - a jelen lévő
részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.



A gazdasági társaság 
ügyvezetése

� A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető
tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület
látja el.

� közkereseti társaságnál és betéti társaságnál az
ügyvezetést az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok látják
el

� korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több
ügyvezető látja el

� zártkörűen működő részvénytársaság ügyvezetését az
igazgatóság mint testület vagy a vezérigazgató látja el

� nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését az
igazgatóság mint testület vagy az igazgatótanács mint
testület látja el



A gazdasági társaságok 
megszűnése I. 

Jogutód nélkül sz űnik meg a gazdasági társaság
� társasági szerződésben meghatározott időtartam

eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult
� társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság

megszűnését
� társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve

ha a törvény másképp rendelkezik
� cégbíróság megszünteti
� jogszabály így rendelkezik.



A gazdasági társaságok 
megszűnése II.

Jogutóddal sz űnik meg a gazdasági társaság
� Társasági formaváltással: a gazdasági társaság

egyetemes jogutódlással más gazdasági
társasági formát választ

� Egyesüléssel: két vagy több gazdasági
társaságból egyetlen gazdasági társaság
keletkezik. Az egyesülés történhet
összeolvadással vagy beolvadással.

� Szétválással: a gazdasági társaság két vagy
több gazdasági társaságra válik szét. A
szétválás történhet különválással vagy
kiválással.



Nonprofit gazdasági 
társaság

� Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre
irányuló közös gazdasági tevékenység
folytatására is alapítható – bármelyik társasági
formában (cégnévben meg kell jelölni)

� Nyereség keletkezhet, de az a tagok között nem
osztható fel, vagyont gyarapítja

� Lehet közhasznú is, ehhez külön
követelményeket kell teljesíteni
(1997. évi CLVI. törvény)



Közkereseti társaság (Kkt.)
� társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak

kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges
felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági
tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni
hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják

� a társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel
vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi,
a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek

� a nyereség és veszteség a tagok között a vagyoni
hozzájárulásuk arányában oszlik meg, ha a társasági
szerződés eltérően nem rendelkezik.



Betéti társaság (Bt.)
� a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági

tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly
módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a
társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért
korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg
legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági
szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására
köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a
törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

� A kültag a társaság üzletvezetésére és törvényes
képviseletére - ha a társasági szerződés eltérően nem
rendelkezik – nem jogosult.

� A társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni



Korlátolt felel ősségű 
társaság (Kft.)

� A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből
álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul.

� A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben
rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg
megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás
(mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelesek.

� A társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért -
a törvényben meghatározott kivétellel - a tagokat nem
terheli felelősség.



Mekkora törzst őkével 
alapítható kft.?

� A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely
pénzbeli betétb ől, illetve nem pénzbeli betétb ől (apport)
tevődik össze.

� A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel
rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb
vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy
jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A
tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre,
illetve szolgáltatás nyújtására irányuló
kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként
figyelembe venni nem lehet.

� A kft. törzstőkéje 500 000 forintnál kevesebb nem lehet, az
egyes törzsbetétek nagysága nem lehet kisebb 100 000
forintnál.



Részvénytársaság (Rt.)

� A részvénytársaság tőkebefektető
társaság, alapítható és működtethető
zártkörűen és nyilvánosan.
� Nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

amelynek részvényei részben vagy egészben
nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra.

� Zártkör űen működik az a részvénytársaság,
amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános
forgalomba hozatalra



Részvénytársaság 
alaptőkéje

� Az alaptőke összege nyilvánosan működő
részvénytársaság esetében nem lehet kevesebb
mint 20 millió forint, zártkör űen működő
részvénytársaságnál nem lehet kevesebb mint 5
millió forint .

� A részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül,
nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal) is
alapítható . (Nem pénzbeli hozzájárulás (apport) lehet
bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog (ingó és ingatlan),
szellemi alkotás (pl. vagyoni értékű műszaki, gazdasági,
szervezési ismeret, azaz know-how), vagyoni értékű jog (pl. a cég
jó hírneve, azaz goodwill-je), és apportálható az adós által
elismert, vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is.)



Egyéni vállalkozás I.

Ki alapíthatja :
2009. évi CXV. törvény 3.§ (1) bekezdés

Mire vállalkozhat?
- Bármire, amit nem tiltanak

Ki nem lehet egyéni vállalkozó:
2009. évi CXV. törvény 3.§ (2) bekezdés



Hogyan alapítható 
egyéni vállalkozás?

Az okmányirodában ki kell tölteni egy regisztrációs űrlapot,
vagy a www.magyarország.hu illetve a www.nyilvantarto.hu
oldalon lehetséges az ügyintézés, illetékmentesen. Az
okmányiroda automatikusan elektronikus úton azonnal beszerzi
a az egyéni vállalkozó adószámát és statisztikai számát, majd
kiadja a regisztrációról szóló igazolást.
A vállalkozói igazolvány sem a tevékenység megkezdésének,
sem folytatásának nem feltétele. Most az internetes bejelentés
visszaigazolásától válik valaki vállalkozóvá, csak ezután
kezdheti meg tevékenységét.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
díj- és illetékmentes.



Változások bejelentése
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő
adatainak megváltozását a változástól számított 15
napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni. A
változás-bejelentés kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. A változás-
bejelentés díj- és illetékmentes. Igazolvánnyal
rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének
- ha az igazolványban szereplő adatokat érint -
feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a
hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az
igazolványt a hatóság az igazolvány beérkezésének
napján határozattal visszavonja.



Az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatásának feltételei

� Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több
telephelyen, fióktelepen végezheti (Hatósági engedélyhez kötött gazdasági
tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető).

� Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, segítő
családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat.

� Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve az
adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan
időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki rendelkezik az előírt
képesítéssel (Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a
képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen
(fióktelepen) érvényesíteni kell).

� Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó"
megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása)
mellett minden esetben köteles feltüntetni.

� Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy
hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve az egyéni vállalkozó
cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági
határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az
egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét
a hatóságnak bejelenti



Az egyéni vállalkozói 
tevékenység szünetelése

� Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy
hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti (ezt elektronikusan be
kell jelenteni a hatóságnak)

� Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a
szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési
kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

� A szüneteltetést az egyéni vállalkozó a tevékenység folytatására
vonatkozó bejelentésével bármikor folytathatja. A bejelentésben
nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

� Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége
szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó
igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.

� Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése díj-
és illetékmentes



Az egyéni vállalkozói tevékenységre 
való jogosultság megsz űnése

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság
megszűnése a törvény erejénél fogva (teljesség igénye
nélkül):

� ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetését a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján

� ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző
határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon,
illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az
egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,

� az egyéni vállalkozó halála napján,
� az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását

vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat
jogerőre emelkedésének a napján,

� ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a
törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. .



Egyéb szabályok az egyéni 
vállalkozásokkal kapcsolatban

� Az egyéni vállalkozó csak egy igazolványt válthat
ki, egy vállalkozást alapíthat

� Az igazolvány alapján több tevékenységet
folytathat

� Személyesen kell közreműködnie a vállalkozásban

� Felelőssége korlátlan



Egyéni cég alapítása
� Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes

személy egyéni céget alapíthat. (Nem alapíthat egyéni céget
a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés
időtartama alatt.)

� Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany,
amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre,
jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont
szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

� Az egyéni cégnek - a törvényben meghatározott kivétellel -
kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes
személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

� Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító
okiratra van szükség.



Egyéni cég bejegyzése

� Az egyéni cég alapítását az alapító okirat
aláírásától számított legfeljebb harminc
napon belül elektronikus úton be kell
jelenteni a cégbíróságnak.

� Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való
bejegyzésével, a bejegyzés napján jön
létre, a bejegyzés napját megelőzően nem
kezdheti meg működését.

� Az egyéni cég feletti törvényességi
felügyeletet a cégbíróság látja el.



Az egyéni cég felel őssége 
� Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett

tőkével alakul.
� A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek

teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes
felelősséget vállalhat.

� Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég
kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával.
Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját
vagyonával korlátlanul felel. A korlátlan mögöttes felelősséggel
működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban
korlátlanul felelős tag.

� Korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg
kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az
egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az
egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag
a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég
rendelkezésére bocsátani.



Az egyéni cég megsz űnése 

� az alapító okiratban meghatározott időtartam
eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,

� elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
� elhatározza jogutódlással történő megszűnését

(átalakulását),
� a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
� a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
� a bíróság felszámolási eljárás során

megszünteti.
� Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a

végelszámolás és a csődeljárás szabályai



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vörös Károlyné
+36 92 550 514
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