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VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS MŐKÖDÉSE

Elıszó
A vállalkozások alapítását, mőködését bemutató füzet mind az egyéni vállalkozások, mind a
társas vállalkozások alapításának, mőködésének és megszőnésének alapjait mutatja be.
A tananyagnak nem volt célja a teljességre való törekvés, hanem a különbözı
szakmacsoportokba tartozó, vállalkozási ismereteket tartalmazó modulokhoz kíván egységes
segítséget adni.
A füzet a 2011. augusztus 1-én hatályos OKJ szakmáira készült, és a 2011. évi hatályos
jogszabályok alapján mutatja be a vállalkozásokra vonatkozó szabályokat.
A füzet tartalma felhasználható oktatási segédanyagként az alábbi modulok oktatása során:
•

0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
(Pék-cukrász)

•

0886-06 Általános vállalkozási feladatok
(Ács-állványozó, Burkoló, Parkettás, Festı, mázoló és tapétázó, Mázoló,
lakkozó, Plakátragasztó, Szobafestı, Tapétázó, Kályhás, Cserépkályha építı,
Kandalló készítı, Kımőves, Beton és vasbetonkészítı)

•

0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi
ismeretek
(Alkalmazott fotográfus, Alkalmazott grafikus, bútormőves, dekoratır, díszítı
szobrász, fémmőves, kézmőves, címfestı, számítógépes dekoratır)

•

1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
(Fodrász)

•

1322-09 Üzletvitel a könnyőiparban
(Szabó, Fehérnemő-készítı, Lakástextil-készítı, Munkaruha- és védıruhakészítı, Textiltermék-összeállító, Férfiszabó, Nıi szabó)

•

2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek
(Dísznövénykertész, Faiskolai munkás, Faiskola termesztı, Parképítı és fenntartó technikus, Golfpálya-fenntartó Kertfenntartó, Temetıkertész)

•

2275-06Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
(Bútoripari technikus)
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1.

Egyéni vállalkozás alapítása

1.1. Alaphelyzet
Nagy Pál kımővesként végzettsége megszerzését követıen egy gazdasági társaságnál dolgozott
munkavállalóként. Sajnos a gazdasági válság következtében munkahelye egyre bizonytalanabb,
egyre kevesebb a megrendelés és Nagy Pál már 4 éve nem kapott béremelést sem, pedig 2 évvel
ezelıtt megszerezte a mestervizsgát is.
Azt fontolgatja, hogy amennyiben a saját lábára áll, önálló vállalkozást indítana, talán jobban tud
munkát szerezni. Reménykedik abban is, hogy nagyobb jövedelmet fog elérni, mert nem a
munkáltatója osztja be, hogy ki mennyi bért érdemel, hanem minden saját szorgalmától függ.
Pál tisztában van azzal is, hogy a saját vállalkozás kockázatot is hordozhat magában. A havi
biztos fizetése onnantól kezdve elvész, és rizikónak gondolja azt is, hogy mennyi munkát tud
szerezni. Azonban mielıtt meghozta végleges döntését. Szeretne tájékozódni, hogy milyen
teendıi vannak az egyéni vállalkozás létrehozásával kapcsolatban, egyáltalán İ lehet-e egyéni
vállalkozó?

1.2. Mit jelent az egyéni vállalkozás, ki lehet egyéni vállalkozó
Az egyéni vállalkozás egy természetes személy üzletszerő gazdasági tevékenysége.
Egyéni vállalkozóként egy személy vállalkozik a gazdasági tevékenységre, amit saját nevében és
kockázatára, rendszeresen és haszonszerzés céljából végez.
Egyéni vállalkozó lehet:
•

magyar vagy EU állampolgár

•

szabad mozgás, vagy tartózkodás jogával rendelkezı személy, aki ezt a jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja

•

cselekvıképes (18. évet betöltötte és nem áll a cselekvıképességet kizáró gondnokság
alatt)

•

büntetlen elıélető

•

nem tagja egyéni cégnek, más gazdasági társaságban (Bt. Kkt. nem korlátlanul felelıs
tag.

•

Nincs eltiltva a foglalkozás gyakorlásától
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•

Képesítéshez kötött tevékenységet, csak akkor folytathat, ha a képesítési
követelményeknek saját maga, vagy egy általa foglalkoztatott személy megfelel. (pl.
szakmai vizsga, mestervizsga)

•

Ha valamely tevékenység gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, akkor az egyéni
vállalkozó e tevékenységét csak engedély birtokában végezheti

Az egyéni vállalkozás alapításának menete:
•

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, az
ügyfélkapun keresztül vagy személyesen kezdeményezhetı. Személyes kezdeményezés
esetén az eljáró hatóság végzi az ügyfélkapus bejelentést.

1. ábra kérelem a vállalkozás indításához
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•

A bejelentést a célra rendszeresített elektronikus őrlapon kell megtenni.

•

A bejelentkezésnek tartalmaznia kell a bejelentı személyes adatait, és nyilatkozatait
arról, hogy a felsorolt kizáró okok nem állnak fent.

•

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy és egyéb tevékenységeket, a szakmakódokat, a
telephely, valamint a fióktelepek címét.

•

A hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét ész az egyéni
vállalkozó meghatározott adatait továbbítja a nyilvántartást vezetı szervhez.

•

A nyilvántartás vezetı szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és errıl a
nyilvántartásról elektronikus úton értesíti a hatóságot, az Nemzeti Adó és Vámhivatalt,
valamint a Központi Statisztikai hivatalt és megküldi az igazolást a bejelentı részére.

2. ábra Egyéni vállalkozói igazolás
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•

Az igazolás tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés
napját, az egyéni vállalkozó természetes azonosító adatait, az egyéni vállalkozó
székhelyét és telephelyeit, a vállalkozó fı és egyéb tevékenységét, az adószámot és a
statisztikai számjelet és a nyilvántartási számot.

•

Ha a bejelentı a bejelentési őrlapot megfelelıen töltötte ki, a hatóság és a nyilvántartást
vezetı szerv nem mérlegelhet, el kell fogadnia a bejelentést.

•

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, változás-bejelentés, a
vállalkozói tevékenység megszőnésének, szünetelésének bejelentése illetékmentes.

•

Az egyéni vállalkozói igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenység
megkezdésének, és folytatásának, de a vállalkozó kérheti a hatóságtól. Az igazolvány
kiadása, módosítása, pótlása díjköteles.

•

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı adatainak megváltozását, illetve a
vállalkozás megszőnésének szándékát is 15 napon belül köteles elektronikus változás
bejelentı őrlapon a hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplı adatok
változtak, akkor azt le is kell adni a hatóságnak.

3. ábra vállalkozói igazolvány

1.3. Az ügyfélkapu
Az ügyfélkapu a köz- illetve államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
elektronikus azonosító. Az ügyfélkapun keresztül kapcsolatba léphetünk az elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatókkal.
Az ügyfélkapu elérhetı a www.magyarorszag.hu weblapon.
Az ügyfélapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító
igazolvány, útlevél, 2001. január 1- után kiállított vezetıi engedély), és elektronikus levélcím (email cím) szükséges.
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Az ügyfélkapun elektronikusan kell regisztrálni, de a regisztrációt személyesen kell lezárni
(okmányok bemutatásai)
Az ügyfélkapun keresztül intézhetı:
•

az adó és járulékbevallás

•

önkormányzati okmányiroda ügyek

•

egyéni vállalkozás bejelentése, módosítása, megszüntetése

•

adatszolgáltatás

•

Elektronikus felvételi rendszer a felsıoktatásba

•

Országos Egészségbiztosítási pénztár szolgáltatásai

4. ábra Az ügyfélkapu
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1.4. Önellenırzı feladatok
1. feladat
Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró
hatóság feladatai:
•

az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi

•

beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét

•

mérlegeli a bejelentés jogosságát, függetlenül az őrlap helyes kitöltésétıl

•

az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartó
szernek

•

megadja a TEÁOR számot

•

beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát

2. feladat
Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz vagy hamis! A megfelelıt húzza alá és döntését
indokolja írásban!

a, Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag elektronikus úton indítható.
IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

b, Ügyfélkapura csak a vállalkozók jelentkezhetnek be.

IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

3. feladat

Mit kell tennie ahhoz, hogy legyen ügyfélkapus regisztrációja?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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1.5. Feladatok megoldása
1. feladat
Az alább felsoroltak közül húzza alá azokat, amelyek az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró
hatóság feladatai:
•

az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi

•

beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét

•

mérlegeli a bejelentés jogosságát, függetlenül az őrlap helyes kitöltésétıl

•

az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartó
szernek

•

megadja a TEÁOR számot

•

beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát

2. feladat
Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz vagy hamis! A megfelelıt húzza alá és döntését
indokolja írásban!

a, Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag elektronikus úton indítható.
IGAZ

HAMIS

Indoklás: Személyes kezdeményezés esetén az eljáró hatóság ingyen bejelenti az ügyfélkapun a
jelentkezıt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik.

b, Ügyfélkapura csak a vállalkozók jelentkezhetnek be.

IGAZ

HAMIS

Indoklás: Az ügyfélkapura magánszemélyek jelentkezhetnek be.

3. feladat

Mit kell tennie ahhoz, hogy legyen ügyfélkapus regisztrációja?
El kell menni az okmányirodába, ahol kérnie kell az ügyfélkapu regisztrációt. Igazolvány mellett
elektronikus levélcím is szükséges a regisztráláshoz.
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2.
2.1.

Az egyéni vállalkozás mőködése

A vállalkozói jogviszony sajátosságai

A tevékenység végzése során az egyéni vállalkozó közvetlen közremőködése szükséges. A
vállalkozó irányít, szervez, sıt a vállalkozó végzi az esetek jelentıs részében a termelést és az
értékesítést is.
A vállalkozó anyagi felelıssége korlátlan, azaz teljes személyes vagyonával felel a vállalkozás
mőködéséért.
A vállalkozó felvehet alkalmazottat, és alkalmazhat segítı családtagot. Az alkalmazottat
munkaviszonyban foglalkoztatja az egyéni vállalkozó. Segítı családtagnak minısülhet a
vállalkozó közeli hozzátartozója (házastárs, gyerek, szülı, testvér), élettársa, egyenes ágbeli
rokonának házastársa, házastársának egyenes ágbeli rokona.
Az egyéni vállalkozó tanulószerzıdéssel foglalkoztathat szakiskolai és szakközépiskolai tanulót
is.

A képesítési követelményeknek az egyéni vállalkozónak, vagy alkalmazottjának meg kell
felelni.
Az egyéni vállalkozó a mőködés során köteles:
•

az egyéni vállalkozó megjelölést (EV) és nyilvántartási számát aláírása és neve mellett
feltüntetni.

•

a törvényben elıírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (adónyilvántartások)

•

bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazott, telephely, adatváltozás)

•

önmaga és alkalmazottai után bevallani és megfizetni az esedékes adókat és járulékokat

•

nyilvántartani, bevallani az általános forgalmi adót, eleget tenni a számlaadási
kötelezettségnek

Az egyéni vállalkozó anyagi felelıssége:
Az egyéni vállalkozó a tevékenységébıl eredı kötelezettségeiért teljes vagyonával korlátlanul
felel.
A törvények meghatározzák, hogy egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és
nem lehet korlátlanul felelıs tagja egy egyéni vállalkozó egy gazdasági társaságnak.
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2.2. Az egyéni vállalkozózó bejelentési kötelezettségei
2.2.1. Adatváltozás bejelentése
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplı adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás
megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változás-bejelentési őrlapon a
területileg illetékes önkormányzat okmányirodájában bejelenteni. Ha az igazolványban szereplı
adatok változnak, akkor azt le kell adni a hatóságnak.

5. ábra adatváltozás bejelentı lapja

2.2.2. Foglalkoztatottak bejelentése
A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony elsı napját
megelızıen, de legkésıbb a biztosítási jogviszony elsı napján a foglalkozás megkezdése elıtt
kell teljesíteni.
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Amennyiben a dolgozót a vállalkozás nem jelenti be az adózás rendjérıl szóló törvény szerint
komoly pénzbírságra, illetve üzletbezárásra számíthat. A jogviszony megszőnését, a szünetelés
kezdetét és befejezését 8 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóság részére.
A bejelentett adatokban történı változásról a változást követı 15 napon kell bejelentést tenni.
A bejelentési kötelezettséget kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról
www.nav.gov.hu letöltött adatlapon (11T1041-es számú) lehet teljesíteni. A bejelentést az
ügyfélkapun keresztül elektronikus formában kell megtenni, de lehetséges az adatlap
kinyomtatásával a postai úton vagy a személyesen történ bejelentés.

6. ábra bejelentılap a foglalkoztatottakról

A bejelentı és változás-bejelentı lap a helységnév feltüntetésével, dátumozással és aláírással
válik okirattá. Az vállalkozó és az vállalkozó képviselıje, meghatalmazottja (könyvelıje) is
aláírhatja a bejelentést.
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2.3. Önellenırzı feladatok
1. feladat
Sorolja fel, hogy az egyéni vállalkozás mőködése során milyen bejelentési, bevallási
kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozónak!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. feladat
Döntse el az alábbi állításokról, igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti részre írja és
röviden indokolja!

a, Az egyéni vállalkozó a vállalkozása tartozásaiért teljes körő felelısséggel tartozik.
IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

b, Az egyéni vállalkozó a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.
IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
c, Egy egyéni vállalkozó több vállalkozásban is lehet korlátlanul felelıs tag.
IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Az egyéni vállalkozónak kizárólag akkor kell bejelentkeznie foglalkoztatóként, ha 5 fınél többet
alkalmaz.
IGAZ

HAMIS

Indoklás:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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2.4.

Feladatok megoldása

1. feladat
Sorolja fel, hogy az egyéni vállalkozás mőködése során milyen bejelentési, bevallási
kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozónak!
•

alkalmazottakat bejelenteni a NAV rendszerében

•

adókat bevallani

•

önmaga és alkalmazottai után bevallani és befizetni az esedékes járulékokat

•

bejelenteni a nyilvántartásban szereplı adatainak megváltozását

2. feladat
Döntse el az alábbi állításokról, igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti részre írja és
röviden indokolja!

a, Az egyéni vállalkozó a vállalkozása tartozásaiért teljes körő felelısséggel tartozik.
IGAZ

HAMIS

Indoklás: Anyagi felelıssége korlátlan.

b, Az egyéni vállalkozó a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.
IGAZ

HAMIS

Indoklás: 15 napon a belül a változásokat köteles bejelenteni.

c, Egy egyéni vállalkozó több vállalkozásban is lehet korlátlanul felelıs tag.
IGAZ

HAMIS

Indoklás: Egy természetes személy csak egy vállalkozásnak lehet korlátlanul felelıs tagja.

Az egyéni vállalkozónak kizárólag akkor kell bejelentkeznie foglalkoztatóként, ha 5 fınél többet
alkalmaz.
IGAZ

HAMIS

Indoklás: Minden alkalmazottat be kell jelenteni.
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3.

Az egyéni vállalkozás megszőnése

3.1. A megszőnés
3.1.1. A megszőnés esetei
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszőnik a törvény erejénél fogva
•

Ha az egyéni vállalkozó a tevékenység megszőnését a Hatóságnak bejelenti. A bejelentés
napján szőnik meg az egyéni vállalkozói jogosultság. A bejelentést elektronikus őrlapon
kell megtenni. A bejelentés után a hivatal elektronikusan értesíti a nyilvántartó szervet.

•

Az egyéni vállalkozó halála napján megszőnik a vállalkozói jogosultság. (van lehetıség
arra hogy a örökösök, az özvegy folytassa a vállalkozást)

•

Az egyéni vállalkozó cselekvıképességének korlátozását, vagy cselekvıképtelenségét
kimondó bírósági határozat jogerıre emelkedésének napján.

•

Ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat
jogerıre emelkedésének napján.

•

Ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyzı határozat jogerıre
emelkedésének napját megelızı napon

A megszőnéskor az egyéni vállalkozónak záró adóbevallást kell készíteni a NAV felé.

3.1.2. A vállalkozói tevékenység megtiltása
A hatóság a vállalkozói tevékenységet megtiltja ha:
•

az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdését, vagy folytatását kizáró ok
áll fenn.

•

Ha a szünetelés kezdınapját követıen öt
év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem
intézkedett az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatása, vagy
megszüntetése iránt.

•

Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozási
tevékenységi körébe tartozó
tevékenységeket nem jogszerően folytatja.
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Az egyéni vállalkozó tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának
végrehajthatóvá válásáról a Hatóság elektronikusan értesíti a nyilvántartást vezetı szervet és
a vállalkozót haladéktalanul törlik a nyilvántartásból.

3.2. Az egyéni vállalkozás szüneteltetése
Az egyéni vállalkozó bejelentésre, szüneteltetheti a vállalkozói tevékenységét, a szünetelés ideje
alatt tevékenységet nem végezhet, új jogosultságot nem szerezhet és új kötelezettséget sem
vállalhat.
Az egyéni vállalkozó a tevékenység folytatása során, a szünetelésig keletkezett és azt követıen
esedékes fizetési kötelezettségeit a szünetelés alatt is köteles teljesíteni.
A szünetelés idıtartama határozott, vagy határozatlan. A szünetelés legrövidebb idıtartama egy
hónap, leghosszabb pedig öt év lehet.
A szünetelést kizárólag elektronikus úton lehet bejelenteni.

3.3. Az egyéni cég
Az egyéni cég gyakorlatilag egy természetes személy vállalkozása. Egyéni céget kizárólag
egyéni vállalkozó alapíthat. Az egyéni céget a cégbíróságon kell bejelenteni.
Az egyéni cég alapításakor közjegyzı által készített, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak, alapítónak alá kell írni.
Egyéni céget létre lehet hozni határozott idıre is, ebben az esetben a határozott idı végét be kell
venni az alapító okiratba.
Az egyéni cég alapítását, az alapító okirat aláírásától számított harminc napon belül be kell
jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég, a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés
napján jön létre.
Az egyéni cég esetében nincs kötelezı minimális alapító tıke, de az alapító okiratban rögzített
vagyont már az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.
A tulajdonos választhat a korlátlan mögöttes és a korlátolt mögöttes felelısség közül. A korlátlan
mögöttes felelısség hasonló a korlátlan felelısséghez. Az egyéni cég elnevezése ebben az
esetben (EC).
A korlátolt mögöttes felelısség azt jelenti, hogy a vállalkozás vagyonát túllépı tartozásokért a
tulajdonos az alapító okiratban meghatározott pótbefizetés mértékéig felel. Ebben az esetben a
cég elnevezése (KFC)
18
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3.4. Önellenırzı feladatok
1. Feladat
Írja le, hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozás megszőnését!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Feladat
Írja le, milyen egyéb kötelezettsége van a vállalkozónak a megszőnéssel kapcsolatban
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Feladat

Írja le, hogy mit tesz a hivatal a bejelentés után!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. feladat
A megszőnés egyes lépéseit a jogszabály szerint más-más szereplınek kell meglépni. Az alábbi
táblázat segítségével összefoglalhatja a feladatokat. A feladat mellé abba a cellába tegyen X-et,
akire az vonatkozik! Az elsı sort példaként kitöltjük.

Feladat

Vállalkozó

A megszőnés bejelentése

x

A bejelentés fogadása, továbbítása
A vállalkozás törlése a nyilvántartásból
Adóhatóság értesítése
Szükség esetén a vállalkozói tevékenység megtiltása
A nyilvántartó szerv értesítése
Záróbevallás készítése
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3.5. Feladatok megoldása
1. Feladat
Írja le, hogyan kell bejelenteni az egyéni vállalkozás megszőnését!

Elektronikus úton kell bejelenteni az eljáró hatóságnak az elektronikus őrlap kitöltésével és a
nyilvántartási szám megadásával.

2. Feladat
Írja le, milyen egyéb kötelezettsége van a vállalkozónak a megszőnéssel kapcsolatban

A szükséges záró adóbevallás elkészítése a NAV felé.

3. Feladat

Írja le, hogy mit tesz a hivatal a bejelentés után!
A hivatal bejelentés alapján értesíti a nyilvántartó szervet.

4. feladat
A megszőnés egyes lépéseit a jogszabály szerint más-más szereplınek kell meglépni. Az alábbi
táblázat segítségével összefoglalhatja a feladatokat. A feladat mellé abba a cellába tegyen X-et,
akire az vonatkozik! Az elsı sort példaként kitöltjük.
Feladat

Vállalkozó

A megszőnés bejelentése

x

A bejelentés fogadása, továbbítása

Eljáró
Nyilvántartó
hatóság szerv
x

A vállalkozás törlése a nyilvántartásból

x

Adóhatóság értesítése

x

Szükség esetén a vállalkozói tevékenység megtiltása

x

A nyilvántartó szerv értesítése

x

Záróbevallás készítése

x
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4.

A társas vállalkozások formái, sajátosságai

4.1. A közkereseti társaság (Kkt.)
4.1.1. A közkereseti társaság alapítása
A közkereseti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság,
amelyet legalább két személy alapíthat vagyoni hozzájárulásával. A tagok felelıssége
korlátlan és egyetemleges, a vállalkozás célja közös gazdasági tevékenység végzése.

7. ábra Alapítási költségek 1

1

http://www.cegalapitasmost.hu/cegalapitas_koltsegei.php
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Közkereseti társaságot létrehozhatnak természetes és jogi személyek. A gazdasági társaságokról
szóló törvény kimondja, hogy alapításkor minden tag köteles vagyoni hozzájárulást tenni, de
ennek minimális mértékét nem határozza meg. (az egyes tagok különbözı mértékő vagyoni
hozzájárulást is teljesíthetnek) Az alapítás körülményeit - a törvényi elıírások betartásával - a
tagok határozzák meg, és a társasági szerzıdésben rögzítik. A társasági szerzıdést ügyvéd, vagy
jogtanácsos ellenjegyzi. Ha a társasági szerzıdést közjegyzı készíti el és ellenjegyzi, akkor
közokiratnak számít. A közkereseti társaság alapítható társasági szerzıdés minta kitöltésével is,
amit a 2006. évi IV. törvény (gazdasági társaságokról szóló törvény) mellékletében találhatunk
meg. Ekkor viszont kötelezı az ott szereplı tartalmakat alkalmazni.
A közkereseti társaságot - mint minden gazdasági társaságot - a cégbíróságon kell bejegyeztetni.
A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.

4.1.2. A közkereseti táraság mőködése
A közkereseti társaságnál a legfıbb szerv a tagok győlése, melynek feladata elsısorban a
társaság alapvetı ügyeiben való döntés. Határozathozatal esetén valamennyi tagnak azonos
mértékő szavazata van.
A határozathozatal egyszerő szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek
esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény, vagy a társasági szerzıdés háromnegyedes
minısített többséget, vagy teljes szavazat egyhangúságot ír elı.(háromnegyedes szótöbbséggel
meghozott határozat szükséges az üzletvezetési, képviseleti jog megvonásához.
Az összes tag egyhangú szavazata szükséges a társasági szerzıdés módosításához, valamint a
társaság átalakulásához, jogutód nélküli megszőnéséhez.
A társasági szerzıdés módosítását valamennyi tagnak alá kell írnia, a vállalkozás valamennyi
tagja rész vesz a társaság tevékenységében, akár az irányításban, szervezésben akár a napi
munkában.
A gazdálkodás eredménye (nyeresége vagy vesztesége) a tagok között vagyoni hozzájárulásuk
arányában oszlik meg.
A közkereseti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag, vagy tagok vezetı
tisztségviselıként látják el. A cég vezetésére Kkt. esetében mindegyik tag egyformán jogosult,
de a társasági szerzıdésben célszerő eldönteni, hogy melyik tag, mely terület irányításáért felel.
Lényeges tisztázni, hogy napi mőködést érintı kérdésekben hogyan döntenek.
A társaság tartozásaiért minden tag egyformán felel, akár magánvagyonával is. A gazdasági
társaságokról szóló törvény szerint a tagok felelıssége korlátlan és egyetemleges. A korlátlan
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és egyetemleges felelısség azt jelenti, hogy ha a vállalkozás tartozásait nem fedezik a cég
eszközei, akkor a tartozás bármelyik tagon behajtható. Ha a társaknak nincs jelentıs
magánvagyonuk, akkor lehet, hogy rajtunk fogják behajtani a teljes tartozást. Ennél a társasági
formánál különösen fontos, a tagok közötti kölcsönös egyetértés és bizalom.
A közkereseti társaság nem önálló jogi személy, így korlátozott jogokkal rendelkezik, például
nem lehet egy másik gazdasági társaság tulajdonosa.
A közkereseti társaság tevékenységének végzéséhez alkalmazottakat foglalkoztathat. A
vállalkozás neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat így szerzıdéseket köthet és
perelhetı.

4.1.3. A közkereseti társaság megszőnése
A társaság megszőnhet átalakulással, egy másik gazdasági társasági forma választással, de
egyesülhet egy másik közkereseti társasággal és szét is válhat két-vagy több társaságra.
Ha a közkereseti társaság tagjainak száma egy fıre csökken, akkor 30 nap áll rendelkezésre az új
tagok bevonására, amennyiben nem sikerül új tagot bevonni a társaságot meg kell szüntetni.

4.2. Betéti társaság
A betéti társaság olyan jog személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amelyet
legalább egy beltag és egy kültag alapíthat vagyoni betéttel.

4.2.1. Betéti társaság alapítása
A betéti társaság tagjai üzletszerő, közös gazdasági tevékenyég folytatására vállalnak
kötelezettséget. A beltagok felelıssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, amíg a
kültag csak a vagyoni betét erejéig felel a társaság kötelezettségeiért.
A betéti társaság alapításakor mind a beltagnak, mind a kültagnak vagyoni betétet kell tennie, de
ennek minimális mértéke nincs a törvényben meghatározva.
Az alapítás körülményeit a törvényi elıírások betartásával a tagok határozzák meg, és a társasági
szerzıdésben rögzítik. A betéti társaság is alapítható társasági szerzıdés mintával.

4.2.2. Betéti társaság mőködése
A betéti társaság legfıbb szerve a tagok győlése, amelynek tevékenységében a kültag is részt
vesz. A kültag a társaság üzletvezetésére, képviseletére nem jogosult, kivéve, ha a társasági
szerzıdés ezt kifejezetten tartalmazza. Abban az esetben is jogosult a kültag a társaság
képviseletére, ha a társaságnak nem marad más tagja. Ebben az esetben a kültag felelıssége
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korlátlanná alakul át. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minısége
megszőnésétıl számított öt évig felel a társaság azon tartozásaiért, amely ezen változás elıtt
következett be.
A betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag, vagy tagok látják el. Üzletvezetésre
valamennyi beltag egyformán jogosult, a kültag csak akkor, ha a társasági szerzıdésben
feljogosítják a társaság képviseletére. A beltagok felelıssége korlátlan és egyetemleges, a
kültag felelıssége korlátozott.
A betéti társaságoknál a beltagok részvétele a cég tevékenységben kötelezı, ez részvétel lehet
irányítás, szervezés vagy a napi munka végzése is.

4.2.3. Betéti társaság megszőnése
A betéti társaságban, ha csak egy beltag, vagy egy kültag marad, a betéti társaság megszőnik.
Lehetıség van arra, hogy 6 hónapos határidıvel új kültagot vagy beltagot vonjanak be a
társaságba, vagy átalakuljanak közkereseti társasággá.
A betéti társaság is átalakulhat másik társasági formába, szétválhat, agy összeolvadhat egy másik
gazdasági társasággal.

4.3. Korlátolt felelısségő társaság
A korlátolt felelısségő társaság, meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével indul.
A tagok kötelezettsége alapvetıen csak a saját vagyoni hozzájárulások befizetésére terjed ki.
A Kft. ügyvezetıje korlátlanul, egész vagyonával felel a cég tartozásaiért, a hitelezıkkel
szembeni szándékos károkozás esetén.
A társaság inkább személyi egyesülés jellegő, részvényt nem bocsáthat ki.

4.3.1. Kft. alapítása
A korlátolt felelısségő társaság alapításához minimum 500 000 Ft törzstıke szükséges. A
társaság tagja lehet természetes személy (nagykorú cselekvıképes magánszemély), vagy egy
másik gazdasági társaság. A kft alapításakor tilos nyilvános felhívás útján tagokat győjteni.
A kft alapításához szükséges lépések:
•

ügyvéd meghatalmazása a cégeljárás lefolytatására

•

ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat (egyszemélyes kft.) vagy ügyvéd által
ellenjegyzett társasági szerzıdés

•

tagjegyzék (tagok neve, adatai, törzsbetét összege, esetleges pótbefizetések)
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•

elfogadó nyilatkozat a leendı vezetı tisztségviselı részérıl

•

közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány (az ügyvezetı közhiteles aláírása)

•

banki igazolás az alaptıke befizetésérıl

•

apportlista

•

cégbejegyzési kérelem nyomtatvány

A cégbejegyzés a cégbíróságon történik. A bejegyzés a kérelem alapján, illeték befizetése után
akkor történik meg, ha minden szükséges dokumentumot csatoltak és a társasági szerzıdés nem
ütközik jogszabályba.
A tagok felelıssége korlátolt, ugyanis csak a törzsbetét befizetésére, a kikötött
mellékszolgáltatások teljesítésére, és a pótbefizetésekre terjed ki.
A tagok a társaság hitelezıinek nem felelnek, kockázatviselésük a törzsbetét mértékére van
korlátozva.

4.3.2. Kft. mőködése
A kft legfıbb szerve a taggyőlés, amely a stratégiai döntéseket hozza. A taggyőlést évente
legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyőlésen a tagok törzsbetéteik nagyságtól függıen
rendelkeznek szavazati joggal. (tıkeegyesítı jelleg)
A vállalkozás számviteli beszámolóját a taggyőlés fogadja el, és dönt minden olyan kérdésben,
amelyet a társasági szerzıdés vagy a törvény a taggyőlés hatáskörébe utal.
A kft operatív irányítását az ügyvezetı látja el, akár több ügyvezetéssel feljogosított tag is
elláthatja a vezetési teendıket.
Munkaviszonyt, szerzıdéseket az ügyvezetı köt, az ügyvezetı képviseli a vállalkozást.

4.3.3. Kft megszőnése
A korlátolt felelısségő társaság jogutód nélkül megszőnhet a tulajdonosok döntése alapján
végelszámolással. Amennyiben nincs, a társaságnak elegendı vagyona kötelezettségek
kiegyenlítésére felszámolási eljárással történik a megszőnés.
A társaság a tulajdonosok döntése alapján jogutódlással is megszőnhet, egy másik társaságba
való beolvadással, a társaság szétválásával, vagy a táraság átalakulásával, amikor a társasági
forma változik. (például a tulajdonosok döntése alapján részvénytársasággá alakulhat)
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4.4. Részvénytársaság
A részvénytársaság, egy tıkeegyesítı társaság.
A részvénytársaság tulajdonosai a hitelezıkkel szemben nem felelnek a társaság tartozásaiért,
ezért csak jelentıs alaptıkével alapítható.
A részvénytársaságnak rendelkezni kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott
mértékő alaptıkével, amely valójában az összes részvény névértékének az összege.
A részvénytársaság alapítható zártkörően és nyilvánosan.
A zártkörően mőködı részvénytársaság alaptıkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, a
nyilvánosan mőködı részvénytársaság alapító tıkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

A zártkörően mőködı részvénytársaság (Zrt.) a cégek azon formája, amely részvénytársaság
ugyan, de a részvényesek köre zárt, mind az alapítás mind a mőködés során a részvények nem
kerülhetnek nyilvános forgalomba. Így sem a tızsdén, sem egyéb tızsdén kívüli piacon nem
lehet az értékpapírokat adni és venni.
A Zrt alapszabályában meghatározható hogy a részvények kiknek adhatók el, vagy hogy kinek
van elıvásárlási jogok a harmadik személyekkel szemben. A zártkörően mőködı
részvénytársaság alapszabálya széleskörően is korlátozhatja a részvények átruházását. Ez a
társasági forma, fıleg a kisebb cégekre jellemzı.

A nyilvánosan mőködı részvénytársaság (Nyrt.), olyan vállalkozás, amelynek részvényei
(egészben vagy részben) nyilvános eljárásban, részvényjegyzés útján kerülnek forgalomba
A nyilvánosan mőködı részvénytársaság részvényei forgalmazhatók a tızsdén és a tızsdén
kívüli értékpapírpiacokon. A tulajdonosi kör folyamatosan változik, mert a nyilvános
forgalomban akár naponta több ezer részvény cserélhet gazdát.
A részvénytársaság legfıbb szerve a közgyőlés, ahol minden részvényesnek annyi szavazat van,
amennyi a tulajdoni hányada, így tulajdoni arány a döntı. A közgyőlést évente egyszer össze kell
hívni. A közgyőlés elfogadja a számviteli beszámolót és dönt a részvénytársaság alapszabályáról,
a vállalkozás meghatározó ügyeirıl.
Az operatív irányítási munkát a közgyőlés által választott igazgatóság látja el, az igazgatóság
tagjai irányítják év közben a társaság mőködését.
A közgyőlés az igazgatóság ellenırzésére felügyelı bizottságot választ, amelynek tagjai
beletekinthetnek a társaság szerzıdéseibe, jogsértés esetén összehívhatják a közgyőlést.
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4.5. Önellenırzı feladatok
1. Feladat
Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!
Szempont

egyéni vállalkozás

egyéni cég

egyszemélyes kft.

A tulajdonos anyagi
felelıssége a
vállalkozásáért
Van-e kötelezı
minimális induló
vagyon? (van-nincs)
A tulajdonos személyes
közremőködésre
kötelezett (igen-nem)
A tulajdonos személyes
közremőködése
lehetséges (igen-nem)

A vállalkozás
tevékenységének
irányítását köteles-e
személyesen végezni a
tulajdonos (igen-nem)
A vállalkozás
tevékenységének
irányítását végezheti-e
személyesen a
tulajdonos (igen-nem)

2. Feladat
Egy kereskedı ruházati üzletet akar nyitni. Az üzletben ı és a felesége fognak dolgozni,
mindketten alkalmazottak voltak eddig, nem volt semmilyen vállalkozásuk. Az induláshoz
szükséges tıke, rendelkezésre áll a családi betétszámlán. Egy gazdasági tanácsadó a betéti
társaságot javasolja számukra vállalkozási formának.
Győjtse össze azokat a feltételeket, aminek meg kell felelni, hogy a betéti társaságot
megalapíthassák! A házaspár meg tud felelni ezeknek a feltételeknek?
………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3. Feladat
Olvassa el figyelmesen az alábbi törvényrészletet, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
Válaszait indokolja!
Részlet a 2006. évi IV. számú gazdasági társaságokról szóló törvénybıl:
"3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerő közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és
belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
alapíthatnak, mőködı társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt)
szerezhetnek.
5. § (1) Természetes személy egyidejőleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul
felelıs tag.
(2) Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelıs tagja.
(3) Közkereseti és betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelıs tagja. "

Lehet-e valaki egy betéti társaság beltagjaként tulajdonosa egy közkereseti társaságnak?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tulajdonos lehet-e egy óvodás abban a betéti társaságban, aminek édesapja és édesanyja a
tulajdonosa?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Megvehet-e egy betéti társaság egy közkereseti társaságot?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Megvehet-e egy betéti társaság egy korlátolt felelısségő társaságit?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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4.6. Feladatok megoldása
1. Feladat

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!
Szempont

egyéni vállalkozás

egyszemélyes kft.

korlátlan mögöttes

A tulajdonos anyagi
felelıssége a

egyéni cég

korlátlan

vállalkozásáért

vagy

korlátolt

korlátolt mögöttes

Van-e kötelezı
minimális induló

nincs

nincs

van

igen

igen

nem

igen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

vagyon? (van-nincs)
A tulajdonos személyes
közremőködésre
kötelezett (igen-nem)
A tulajdonos személyes
közremőködése
lehetséges (igen-nem)

A vállalkozás
tevékenységének
irányítását köteles-e
személyesen végezni a
tulajdonos (igen-nem)
A vállalkozás
tevékenységének
irányítását végezheti-e
személyesen a
tulajdonos (igen-nem)

2. feladat:

Betéti legalább két fı alapíthat, aki lehet természetes és jogi személy. Esetünkben két
természetes személy az alapító, ez megfelelı. Az egyik személy beltag, a másik kültag kell, hogy
legyen. Alapításkor minden tag köteles vagyoni hozzájárulást tenni, ezt a rendelkezésre álló
vagyonból meg tudják tenni. A kültag nem köteles részt venni a cég tevékenységében. A férjnek
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meg van a megfelelı végzettsége a tevékenység gyakorlásához. A beltag nem lehet korlátlanul
felelıs tagja más vállalkozásnak.
Összefoglalva: megfelelnek a betéti társaság alapítási feltételeinek.
Az alapítás folyamata:
-

Hivatalosan összeül a tagok győlése, és megalkotja a társasági szerzıdést.
A társasági szerzıdést szerzıdésmintával készítik el és ügyvéd ellenjegyzi.
Létrehoznak egy bankszámlát és megteszik a vagyoni hozzájárulást.
Megállapítják, hogy mindketten jogosultak a cégvezetésre, és rögzítik a
munkamegosztást cég irányításában.
- Benyújtják a társasági szerzıdést a bejegyzési kérelmet és a szükséges mellékleteket a
cégbírósághoz.

3. feladat

Egy betéti társaság beltagja nem lehet tulajdonosa egy közkereseti társaságnak, mert akkor két
gazdasági társaságnak lenne korlátlanul felelıs tagja.

Egy óvodás kültagként lehet tulajdonos abban a betéti társaságban, aminek édesapja és édesanyja
a tulajdonosa.

Egy betéti társaság nem vehet meg egy közkereseti társaságot, mert a gazdasági társaságokról
szóló törvény ezt kizárja. Gyakorlatilag egy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság,
amelynek tagjai korlátlan felelısséggel tartoznak, nem vállalhat további korlátlan felelısséget.

Egy betéti társaság megvehet egy kft.-t, mert a kft-ben a tulajdonosnak korlátolt a felelıssége,
tehát a bevitt vagyonával felel.
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5.

Mellékletek

5.1. A betéti társaság szerzıdésmintája
A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZİDÉSMINTÁJA
Társasági szerzıdés
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelıen, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezı szerzıdésminta alkalmazásával a
következık szerint állapítjuk meg az alábbi betéti társaság
a) társasági szerzıdését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ..................................................................................... Betéti Társaság
A társaság rövidített cégneve: ....................................................................................... Bt.
1.2. A társaság idegen nyelvő cégneve: .......................................................................................
A társaság idegen nyelvő rövidített cégneve: ......................................................................
1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ...................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ........................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ........................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetısége: ....................................................................................................

2. A társaság beltagja(i)
2.1. Név: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................

31

VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS MŐKÖDÉSE

Cégnév (név): ........................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
2.2. Név: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Cégnév (név): ........................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)
3.1. Név: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): ........................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
3.2. Név: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): ........................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
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4. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág
megjelölésével
4.1. Fıtevékenység: .....................................................................................................................
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ................................................................................................
4.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

5. A társaság mőködésének idıtartama
A társaság idıtartama: a) határozatlan
b) határozott, ..............................................................................-ig

6. A tagok felelıssége
6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezıi követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más
beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.
6.2. A társaságba belépı beltag felelıssége a belépése elıtt keletkezett társasági kötelezettségekért
a) a többi beltagéval azonos.
b) nem áll fenn.
6.3. A kültag csak a társasági szerzıdésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért
azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.
6.4. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minısége megszőnésétıl számított öt éves jogvesztı
határidın belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a
beltagi minısége megszőnése elıtt keletkezett.

7. A társaság vagyona
A

felek

a

társaság

mőködéséhez

szükséges

vagyon

mértékét

.................................

Ft,

...................................................................................................................................... forint
összegben határozzák meg, amely
a) .................................. Ft, azaz ...................................................... forint készpénzbıl áll,
b) ................................... Ft, azaz .................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:
..................................................... értéke: ..............................................................................
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..................................................... értéke: ..............................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
8.1. Név (Cégnév): ........................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ..................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: .........................................................................................
................................ megnevezéső ........................... Ft értékő nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: .........................................................................................
8.2. Név (Cégnév): .........................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: .........................................................................................
................................ megnevezéső ........................... Ft értékő nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: .........................................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerzıdésben meghatározott összeget meghaladóan
növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság,
illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg,
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségbıl vagy a veszteség viselésébıl egyik tagot sem lehet
kizárni:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................%
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................%

10. A tagok győlése
10.1. A betéti társaság legfıbb szerve a tagok győlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetıségét
valamennyi tag számára biztosítani kell.
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10.2. A tagok győlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A
határozathozatal egyszerő szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény
háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elı.
10.3. A társaság a tagok győlésének hatáskörébe tartozó ügyekben
a) tagok győlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok győlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal
is
határozhat.
10.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a
tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 10.2.
pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követı napon kell meghozottnak tekinteni. A
szavazás eredményérıl az utolsó szavazat beérkezését követı nyolc napon belül kell a tagokat írásban
tájékoztatni.
10.5. A döntések meghozatalakor
a) minden tagnak azonos mértékő szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:
Név: ......................................................................................................................................
szavazat száma: ....................................................................................................................
Név: ......................................................................................................................................
szavazat száma: ....................................................................................................................

11. Az üzletvezetés és képviselet
A társaság üzletvezetésére és képviseletére
a) a 2. pontban megjelölt minden beltag idıbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) idıbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):
Név: ......................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult,
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
A jogviszony vége: ...............................................................................................................
d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):
Név: .......................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
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Név: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................
A jogviszony vége: ................................................................................................................
e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, idıbeli korlátozás nélkül jogosult:
Név: ........................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ........................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Lakcím: ...................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: .............................................................................................................

12. Cégvezetı

12.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetınek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kinevezés kezdı idıpontja: ..................................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ......................................................................................................................................
Név: ......................................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezık:
a) Név: ..................................................................................................................................
és
Név: ....................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ..................................................................................................................................
és
Név: ....................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
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14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Cégnév: .................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy neve:
..............................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A megbízatás kezdı idıpontja: ..............................................................................................
A megbízatás lejárta: .............................................................................................................

15. A tagsági viszony megszőnése

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szőnik meg.

16. A társaság megszőnése

A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok
között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1. A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági
társaságnak, ahol felelısségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.
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17.2. Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §,
illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.
17.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.4. A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .......................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
................................................................................................................................................
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5.2. Az egyszemélyes Kft alapító okirat mintája
AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen, a
2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezı szerzıdésminta alkalmazásával a következık szerint állapítja
meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ....................................................... Korlátolt Felelısségő Társaság
A társaság rövidített cégneve: ................................................................................ Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvő cégneve: ..................................................................................
A társaság idegen nyelvő rövidített cégneve: ..................................................................
1.3. A társaság székhelye: .......................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..............................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ...................................................................................................
1.5. A társaság fíóktelepe(i): ...................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetısége: ...............................................................................................

2. A társaság alapítója
Név: ................................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
Cégnév (név): ..................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):...........................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
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3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág
megjelölésével
3.1. Fıtevékenység: ...............................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..........................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése ...................................................................................................
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

4. A társaság mőködésének idıtartama
A társaság idıtartama: a) határozatlan
b) határozott, ....................................................................................-ig

5. A társaság törzstıkéje
5.1. A társaság törzstıkéje ..................................................................................................... Ft,
azaz ................................................................................................................. forint, amely
a) .............................. Ft, azaz ............................................................ készpénzbıl áll,
amely a törzstıke .............................. százaléka.
b) ........... Ft, azaz ........................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstıke .............................. százaléka.
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás .......... %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezetı bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság
rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstıke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a
fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésıbb azonban a cégbejegyzéstıl számított egy
éven belül befizetni.
5.4. A törzstıke teljesítésének megtörténtét az ügyvezetı köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
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6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): ........................................................................................................................
A törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ...............................................................................................................Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése:...................................................................................................... értéke: ............ Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot az üzletrész
testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke emelése folytán új taggal egészül ki, és így
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény
szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi
adózott eredményébıl osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errıl az ügyvezetı(ke)t írásban
értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
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11. Az ügyvezetı
11.1. A társaság ügyvezetıje:
Név: ....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott idıre
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: ..........................................................................................
A megbízatás lejárta: ..........................................................................................................
11.2. Az ügyvezetı(k) fizetıképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezetı
12.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetınek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Kinevezés kezdı idıpontja: .............................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..................................................................................................................................
Név: ..................................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezık:
a) Név: .....................................................................................................................................
és
Név: ......................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: .....................................................................................................................................
és
Név: ......................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
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14. Felügyelıbizottság
14.1. A társaságnál felügyelıbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelıbizottság elnöke:
Név: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: ..................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................
14.3. A felügyelıbizottság tagjai:
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: ..................................................................................
A megbízatás lejárta:...................................................................................................
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: ...................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................

15. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
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Lakcím: ........................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .....................................................................................
Cégnév: ......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: .......................................................................................................
Székhely: ...................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy neve:
...................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ...................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
A megbízatás kezdı idıpontja: ...................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................

16. A társaság megszőnése
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt:.........................................................................
Az alapító aláírása:
......................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

......................................................................................................................................
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