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Tisztelt Olvasó!
Az Európai Unió 2004. május elsején 10 új tagállammal bővült, majd 2007. január elsejével
újabb 2 tagállam csatlakozott. A 2004-ben csatlakozó országok között szerepelt a Magyar
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság is.
A Magyarországgal együtt csatlakozó országok egymással szemben a csatlakozás pillanatában megnyitották a munkaerő-piacukat, így biztosítva a szabad munkavállalás lehetőségét. Ebből következik, hogy magyar állampolgároknak és hozzátartozóiknak Szlovákiában, valamint szlovák állampolgároknak és hozzátartozóiknak Magyarországon történő munkavégzéséhez nincs szükség munkavállalási engedélyre. Az EURES
(European Employment Services) a tagállamok foglalkoztatási szolgálatait, azok partnereit és a Bizottságot magába foglaló együttműködési hálózat, amely 1993-ban jött létre.
A nemzeti, regionális és helyi szinten megvalósuló határmenti tevékenységek támogatása
az EURES tevékenységek fontos eleme.
Az EURES-nek különösen fontos szerepet kell betöltenie a határmenti régiókban. Ezek
olyan foglalkoztatási térségek, amelyekben a határmenti ingázás jelentős mértékű, vagy
adottak annak lehetőségei. Azok az emberek, akik az egyik országban laknak és a másikban dolgoznak, vagy másik országban végeznek valamilyen gazdasági tevékenységet eltérő nemzeti gyakorlattal és jogi rendszerekkel kerülnek szembe, így adminisztrációs, jogi
vagy adózási akadályokba ütközhetnek, ezért ezzel a tájékoztató füzettel próbálunk segítséget nyújtani a Magyar Köztársaság területén vállalkozást kezdő szlovák állampolgároknak. Mivel ebben a régióban a munkaerőmozgás mellett a vállalkozások indítása is jelentős
mértéket ölthet, ezért az EURES-T Danubius határmenti társulás korábbi munkajogi tájékoztatója mellett a vállalkozni szándékozó EGT állampolgároknak is segítséget kíván nyújtani jelen kiadvánnyal, ahol megpróbáltuk összeszerkeszteni, amit az adózásról, kiküldetésről, vállalkozások elindításáról tudni kell. Mivel a jogszabályok változhatnak, ezért javasoljuk, hogy mindig nézzék meg az aktuális tájékoztatókat a www.apeh.hu, a www.oep.hu,
a www.magyarország.hu, illetve a www.euvonal.hu weboldalakon.
Reméljük kiadványunkat hasznosnak találja és így hozzá tudunk járulni mi is munkája, vállalkozása sikerességéhez.

			

			

					
					

Üdvözlettel:
Pákozdi Szabolcs
a társulás elnöke
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i.
Milyen jogi keretek között

lehet vállalkozást alapítani
Magyarországon?

Magyarországon vállalkozás alapítása lehetséges egyéni illetve társas formában. Gazdasági
tevékenységet végezni viszont csak meghatározott jogi keretek között lehet, tehát valamilyen társasági formát mindenképpen kell választania a vállakozó kedvűeknek. Egyéni vállalkozó működhet egyéni cég formájában is a 2009. évi CXV. törvény szerint, amely az ismertetőben, a későbbiekben bővebben kifejtésre kerül. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.), illetve a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) meghatározza, hogy milyen gazdasági társaságok működhetnek Magyarországon. Az alábbi
társasági formák közül lehet választanunk:
• Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: közkereseti társaság (kkt.)
és a betéti társaság (bt.).
• Jogi személyiségű gazdasági társaság: korlátolt felelősségű társaság (kft.)
és a részvénytársaság (rt.).
Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában végezhetők.
Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és
belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
Gazdasági társaság alapításához – a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével – legalább két tag szükséges.
Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag és kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Közkereseti és betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
A leggyakrabban választott társasági forma korlátolt felelősségű társasági, illetve a betéti és közkereseti társaság. Az alábbiakban az egyéni vállalkozók és a fent említett társas
vállakozások kerülnek ismertetésre.
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Milyen jogi keretek között lehet vállalkozást alapítani Magyarországon?

I. Egyéni vállalkozó
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására Magyarországon?

A Magyar Köztársaság területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében
üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
Egyéni vállalkozó lehet:
• a magyar állampolgár,
• az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a
humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott
és hontalan.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Egyéni vállalkozást nem alapíthat az a személy:
• aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
• akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, vagyon
elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre
ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesül,
• akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül,
• aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja.

Mi szükséges az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz megfelelő bejelentést nyújtson be. Az egyéni vál-

8

lalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun keresztül,
vagy személyesen kezdeményezhető.
A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és
utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a meghatározott kizáró okok,
c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve,
d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep
(fióktelepek) címét,
e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Mi minősül székhelynek, telephelynek, fióktelephelynek?

A kérelem benyújtásakor meg kell jelölni a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit, melyre a 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak:
A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a
hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.
A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági
egyesülés telephelye is.
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító
okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég
külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály
irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.
Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a
cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették.
Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.
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Milyen jogi keretek között lehet vállalkozást alapítani Magyarországon?
Az egyéni vállalkozói tevékenység

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott
bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga
nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 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.

Mikor szűnik meg a vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik:
• ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését –
az erre rendszeresített elektronikus űrlapon – 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.
A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
• az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll
fenn,
• ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem
intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
• ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét, és tevékenységi köreit nem folytathatja jogszerűen,

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

2010. január elsejétől lehetősége nyílik az egyéni vállalkozóknak, hogy a vállalkozói tevékenységük megszüntetése nélkül tevékenységük folytatását ideiglenesen (legalább egy hó-
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napig és legfeljebb öt évig) szüneteltessék. Ha az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles ezt a Hatóságnál az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, nyilvántartási száma feltüntetésével bejelenteni.
A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói 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.
A vállalkozói igazolvány
2010. január elsejétől a vállalkozói igazolvány léte az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének és folytatásának nem feltétele, de ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a
Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és
utónevét, meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység
folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető.
Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó
részére a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított öt munkanapon belül kézbesíteni kell.

II. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK
1. A korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben
esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.

A társaság alapítása

Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.
A társasági szerződésben – többek között – meg kell határozni az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét, illetve a szavazati jog mértékét.
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A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke
összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban – a közös tulajdon
szabályai szerint – több tulajdonosa is lehet.
A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették. Ha a
pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
A társaság tagjai kötelesek a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a
társasággal szemben beszámításnak sincs helye.
A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást – a tőkeleszállítás esetét kivéve – a társaságtól nem követelheti vissza.

Mekkora törzstőkével alapítható kft., mekkora a tagok hozzájárulása?

A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli
betétből (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 tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága
azonban nem lehet kisebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
A kft. törzstőkéje ötszázezer forintnál kevesebb nem lehet. A társaság bejegyzésére
csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások
teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon
kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke
eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell
bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes
egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.
Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem
vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen
szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése.
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Korlátolt felelősségű társaság esetén csatolni kell a bejegyzési kérelem mellé az alábbiakat:
1) a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a
képviselőjük feltüntetésével;
2) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban:
• hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,
• illetve bejegyzett társaság esetében a létesítő okiratban (a legfőbb szerv
határozatában) meghatározottak szerint történő befizetésről szóló igazolás, ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó
nyilatkozatával együtt.

A korlátolt felelősségű társaság szervezete

A korlátolt felelősségű társaságnak két általánosan kötelező szervezeti egysége van. Az
egyik a taggyűlés, vagyis a tagok összességének ügydöntő testülete, amely a társaság legfőbb döntéshozó szerve, a másik, pedig az ügyvezető (vagy több személy megválasztása
esetén: ügyvezetők), aki(k) a társaság képviseletét látja (látják) el, valamint intézi(k) a társaság ügyeit. Ezen kívül az esetek többségében felügyelő bizottságot és könyvvizsgálót is választanak, bár ez nem minden esetben kötelező.

A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
2) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
3) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
4) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
5) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
6) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
7) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
8) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
9) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
10) a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
11) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, viszszahívása és díjazásának
megállapítása;
12) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
13) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont],
illetve élettársával köt;
14) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló
elleni követelések érvényesítése;
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15) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
16) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
17) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
18) a társasági szerződés módosítása;
19) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
20) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
21) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
22) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
23) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
24) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A taggyűlésen a korlátolt felelősségű társaság tagjai személyesen, illetőleg – közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással – meghatalmazott
képviselőjük útján vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a
felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható
szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt
is előírhat.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül
határozatképes, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés
meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.
A tagok a társasági szerződésben úgy is rendelkezhetnek, hogy a határozatképességre
vonatkozó szabályokat csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a határozattervezet elfogadásához a leadható szavazatok legalább háromnegyedes többségére van szükség.
A taggyűlést – ha a törvény, vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik – az
ügyvezető (ügyvezetők) hívja (hívják) össze. A taggyűlést általában a társaság székhelyére
vagy telephelyére kell összehívni. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. Az ügyvezető 30 napon belül köteles összehívni a taggyűlést, ha az ügyvezetők száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken. Ha a társaságnak nem
maradt ügyvezetője a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül nem került sor, vagy az nem lehetséges, akkor a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.

Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. A
társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és
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képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek.
A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve, így a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője:
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alól nem mentesült
• akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom
hatálya
• akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
• A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető
tisztségviselő volt.
• Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény
szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat
szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
Az üzletvezető feladata a tagnyilvántartás (tagjegyzék) vezetése. Az ügyvezető köteles a
tagjegyzéket, illetve – az adatok változása esetén – a módosított tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának,
a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő – bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni.
Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem
rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a
gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre.

A felügyelő bizottság

A korlátolt felelősségű társaság akkor köteles felügyelő bizottságot létrehozni, ha
• azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott
tevékenységre figyelemmel előírja; vagy
• a Gt. a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így
rendelkezik.
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A Gt. szerint, ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak
létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók – az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – jogosultak részt venni a
gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a felügyelőbizottság
tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.
A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll és testületként jár el.
A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül teljesíteni kell. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha
szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti
beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, ös�szehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére.

A könyvvizsgáló

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás
igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja, a gazdasági társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját
és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A
felsoroltakon kívül is kötelező a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében előírja.
Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden
olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a Számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai
szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg
az 50 millió forintot.
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Felelősségi viszonyok

A társaság teljes felelősséggel – egész vagyonával – tartozik tartozásaiért a hitelezők felé. A
tagok felelőssége ezzel szemben korlátozott, mert – bizonyos törvényi kivételektől eltekintve – csak törzsbetétjük összegéig tartoznak helyt állni a társasággal szembeni követelésekért.
A tag a társasággal szemben felel a törzsbetét szolgáltatásáért, az esetlegesen a társasági szerződésben előirt pótbefizetések és vállalt mellékszolgáltatások teljesítéséért.

A mellékszolgáltatás

A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által – nem választott
tisztségviselőként – végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet,
ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg. Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget
megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.

Az üzletrész

A társaság tagjainak a társaság közös vagyonából őket megillető hányadot, illetve a tagokat
a társasággal szemben megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket az üzletrész
testesíti meg. A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a
tagok törzsbetétjéhez igazodik. Az azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, azonban a társasági szerződés egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel. Minden tagnak csak egy üzletrésze van, így ha egy tag egy másik üzletrészt is megszerez, akkor eredeti üzletrésze a másik üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, akik a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
Üzletrész átruházása esetén vevőként szerepelhet a társaság másik tagja, maga a társaság vagy kívülálló személy. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy feltételhez köthetik. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre – ha azt a társasági szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza – elővásárlási jog
illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy
az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.
A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. A társasági szerződés az átszállást kizárhatja, ebben az esetben azonban rendelkeznie kell az üzletrésznek a
tagok vagy a társaság által történő megváltásáról.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz,
azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a
sorrendben – a Gt. 123. § szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg.
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Saját üzletrész

A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az
üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
A saját üzletrészt – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a vásárlástól
számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

A törzstőke változásai

A törzstőke felemelésének két formája van. Az első esetben a törzstőke felemelése új törzsbetétek szolgáltatásával történik (vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával). Erre csak abban az
esetben kerülhet sor, ha a tagok valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltattak. A másik lehetőség a törzstőkén felüli vagyonból történő törzstőke felemelés.
A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez – ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz – egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.
A törzstőke leszállításának előfeltétele, hogy a leszállítás ellenére sem lehet a törzstőke kevesebb a minimumnál, azaz 500 000 forintnál. Lehetőség van a veszteség értékével
csökkenteni a törzstőkét, vagy a törzsbetét meghatározott hányadának visszafizetésével is
sor kerülhet a törzstőke leszállítására. Bizonyos esetekben a társasági törvény teszi kötelezővé a törzstőke leszállítását. Ilyen eset például az üzletrész bevonása.
Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát
követő 30 napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak
elektronikusan megküldeni, egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, úgy, hogy a két közzététel között
legalább 30 napnak el kell telnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a
törvényben meghatározott kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni. A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a társaság
törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. Nem jogosult
biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal – jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

Osztalék

A tagot a társaságnak a törvény szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés idő18

pontjában a tagjegyzékben szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő időpontot
határoz meg. A társasági szerződés lehetőséget adhat arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A tag az osztalékra csak
a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek – ha a társaságnál felügyelőbizottság
működik, a felügyelőbizottság által jóváhagyott – javaslatára, a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a fentebb meghatározott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.
Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – ha a társasági szerződés azt megengedi – a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről is határozhat, ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek.

A korlátolt felelősségű társaság megszűnése

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem
egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven
belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.

A megszűnés esetei

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha
• a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
• a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
• a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
• a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
jogszabály így rendelkezik.
Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.
Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ.
Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással.
Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság – tagjai és a társasági vagyon egy részének a részvételével – két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.
Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától eltérő másik társasági forma is választható.
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A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves
jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.
Ha a tag felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint a
Ctv. 92. § (2) bekezdése esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

2. A közkereseti és a betéti társaság
Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis két vagy több tag együttműködése társasági szerződés útján jön létre. Az ilyen társaságok általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a tagok között az egyetértés, a kölcsönös bizalom.
A közkereseti 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 közkereseti társaság elnevezést – vagy annak „kkt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel 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 betéti társaság elnevezést – vagy annak „bt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

Kkt. és bt. alapítása

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat.
A közkereseti (betéti) társaság esetében azonban – éppen a korlátlan tagi felelősség miatt –
vannak bizonyos korlátozások, illetve kizáró rendelkezések. Ezek a következők:
• Természetes személy egyidejűleg csak egy közkereseti társaságnak lehet tagja, illetve csak egy betéti társaságnak lehet korlátlanul felelős beltagja.
• Közkereseti és betéti társaság nem lehet másik közkereseti társaságban tag, illetve betéti társaságban korlátlanul felelős beltag.
• Kiskorú nem lehet tagja közkereseti társaságnak, továbbá nem lehet beltagja,
illetve korlátlanul felelős kültagja betéti társaságnak.
A közkereseti és a betéti társaság alapítása a gazdasági társaságok alapításának általános szabályai szerint történik: az alapítási folyamat első mozzanata a társasági szerződés megkötése.
A közkereseti és a betéti társaság esetén a társasági szerződés a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ez esetben
20

a társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják
A társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéd,
illetve az alapító jogtanácsosa ellenjegyzi.
A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje – ha törvény kivételt nem tesz – a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított 15 nap. A cégbíróság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt, aki a bejegyzési kérelem előterjesztésének kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
A sikeres alapítási folyamat a cégbírósági bejegyzéssel és ennek közzétételével zárul.
A cégeljárásban kötelező a jogi képviselet.

A tagok vagyoni hozzájárulása

A közkereseti (kkt.) és a betéti társaságnak (bt.) fogalmi eleme a társasági vagyon, amelynek
tulajdonosa maga a társaság. Ez a társasági vagyon az alapításkor, a valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze.
A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság
javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
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.
Nincs törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről
mindenképpen rendelkezni kell, mert a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a meghatározása kötelező minimális szerződési tartalom. Nincs törvényi előírás arra
sem, hogy mennyi legyen a vagyoni hozzájárulás mértéke, vagy mennyi legyen a minimuma, ez minden esetben a tagok elhatározásától függ.

A nyereség felosztása és a veszteség viselése

Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár.

Személyes közreműködés

A közkereseti (vagy betéti) társaságokra jellemző, hogy a tagok személyes közreműködéssel is részt vesznek a társaság tevékenységében, ez az úgynevezett személyes közreműködés egy törvény által biztosított lehetőség. Nem minősül személyes közreműködésnek az
üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Annak nincs akadálya, hogy a kkt. vagy a bt. tagja bizonyos tevékenységeket személyes közreműködésként végezzen, míg – ezzel egyidejűleg – más tevékenységek ellátására megbízási szerződést kössön, vagy munkaviszonyt létesítsen a társasággal.
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A tagot személyes közreműködéséért – a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján – díjazás illetheti meg.

Tagok gyűlése

A közkereseti társaság és a betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják.
A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli
vagy más bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely
tag az ülés megtartását igényli. A társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét kizárhatja.
A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet.
Főszabályként a tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve az üzletvezetési és képviseleti jog megvonása esetében, mert ott háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges.

Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell:
• a társasági szerződés módosításához (kivéve ha a cégnévben, székhelyben,
telephelyben, fióktelepben történik változás, mert ahhoz elegendő egyszerű szótöbbség), valamint
• a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához.

Üzletvezetés

A közkereseti (vagy betéti) társaság ügyvezetésére, a társasági ügyek vitelére az „üzletvezetés” kifejezést használjuk. Az üzletvezetés kizárólag a tagok egymás közötti belső viszonyában értelmezhető fogalom, ami lényegében nem jelent mást, mint jogot a társaság operatív vezetésére, a társaság belső ügyeiben való döntéshozatalra.
Az üzletvezetés körébe tartozik minden, a társaság szokásos üzleti tevékenységébe
tartozó kérdés eldöntése, hacsak azt a törvény, vagy társasági szerződés nem utalja a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe. A társasági döntéseknek tehát két csoportja van: vannak olyan kérdések, amelyekről csak a tagok összessége dönthet, míg minden más kérdésről az üzletvezetés körében lehet határozni.
Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag időbeli korlátozás nélkül jogosult. A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult.
A társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el. Ilyen esetben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó személyi előírásokat a jogi
személy tag képviselőjére kell alkalmazni.
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Az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről nem a tagok gyűlése jogosult határozni.
Az üzletvezetésre jogosult tagok mindegyike önállóan járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett vagy már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben
az esetben a tagok gyűlése jogosult az intézkedés felülbírálatára. A még meg nem tett intézkedés – a halaszthatatlan intézkedés kivételével – mindaddig nem tehető meg, amíg arról a tagok gyűlése nem határoz.
A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy több üzletvezetésre jogosult tag csak
együttesen járhat el. Egyetértés hiányában bármelyikük jogosult az adott kérdésben a tagok
gyűlésének a döntését kérni. A halaszthatatlan intézkedéseket azonban az üzletvezetésre
jogosult tagok önállóan is megtehetik. Az ilyen intézkedésről a többi üzletvezetésre jogosult tagot haladéktalanul tájékoztatni kell.
A társaság törvényes képviselői az üzletvezetésre jogosult tagok, akik a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési jogukat.
Betéti társaság esetén üzletvezetésre főszabályként a beltag jogosult. A kültag a társaság
üzletvezetésére kizárólag akkor jogosult, ha:
• a társasági szerződés ezt tartalmazza, illetve ha
• a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, és
annak bejelentéséig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén (ami 6 hónap) a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni.
A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz.
Ha a betéti társaságnak csak egyetlen olyan tagja van, aki elláthatja az üzletvezetést és a
képviseletet, akkor ő erre – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – időbeli
korlátozás nélkül jogosult.

Képviseleti jog

A kkt. törvényes képviselői az üzletvezetésre jogosult tagok, akik a társasági szerződésben
foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési jogukat.
Bt. esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Főszabályként a kültag nem
csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.
A kültag a társaság képviseletére kizárólag akkor jogosult, ha:
1) a társasági szerződés ezt tartalmazza, illetve ha
2) a szervezeti képviselő, illetve a tagok gyűlése a kültag részére képviseletre
(cégjegyzésre) meghatalmazást ad;
3) a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, és
annak bejelentéséig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén (ami 6 hónap) a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni.
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Milyen jogi keretek között lehet vállalkozást alapítani Magyarországon?
A társaság és a tagok felelőssége

A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. A társasági vagyont
éppen azért kötelező létrehozni, hogy megfelelő alapot teremtsen a társaság működéséhez, hogy a társaság kötelezettségeinek fedezetéül szolgáljon.
Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért
a kkt. tagjai (bt. beltagjai) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A kkt.
tagjainak (bt. beltagjainak) felelőssége tehát csak mögöttes, vagyis csak akkor áll be, ha a
társasági vagyon nem elegendő a követelés kielégítésére. Ha viszont sor kerül a kkt. tagok
(bt. beltagok) helytállására is, akkor felelősségük korlátlan, vagyis a teljes magánvagyonukra
is kiterjedő és egyetemleges (bt.-nél, ha több beltag van), vagyis bármelyikükkel szemben
az egész követelés érvényesíthető.
A betéti társaság kültagja csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a Gt.-ben meghatározott kivétellel – nem felel. Ha tehát a kültag betétjét a társasági tartozások felemésztik, őt sem újabb
befizetésre, sem a társasági tartozások kiegyenlítésére nem lehet kötelezni. A kültag felelőssége is korlátlan, ha a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, a bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak
kell tekinteni. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a felelőssége a beltaghoz hasonlóan fog alakulni.
A törvény szerint a társaságba újonnan belépő kkt. tag (bt. beltag) is a többi taggal azonos módon, tehát korlátlanul és egyetemlegesen lesz felelős a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért.
A társaságtól megváló tag a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig a többi taggal azonos módon felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló olyan
tartozásáért, amely a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett.
Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől
számított ötéves jogvesztő határidőn belül felel a társaság harmadik személlyel szemben
fennálló olyan tartozásáért, amely e változás előtt keletkezett.

Kkt. és bt. megszűnése

A közkereseti (kkt.) és a betéti társaság (bt.) vagy jogutódlással (ez az átalakulás) vagy jogutód nélkül szűnik meg.
A társaság jogutód nélküli, valamint jogutódlással (átalakulással) történő megszűnésének az elhatározásához a tagok gyűlésének, tehát a társaság valamennyi tagjának az egyhangú határozata szükséges. Mivel a társaság valamennyi tag konszenzusával jött létre, nyilvánvaló hogy nemcsak az így megkötött társasági szerződés módosítása, hanem a társaság
megszűntetésének az elhatározása is csak a tagok egyhangú döntésén alapulhat.
A közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnésére a kft-nél felsorolt okokból kerülhet sor. Megszűnésének speciális oka, ha tagjainak száma egy főre csökken, de a törvény
megengedi, hogy a társaság 6 hónapon át egy taggal is működjön.
A betéti társaság is a fentebb felsorolt esetekben szűnik meg, de ennél a társaságnál a
jogalkotó további két speciális esetet is szabályozott. Mindkettő a betéti társaságnak a beltagok és kültagok megkülönböztetésében rejlő jellegzetességével függ össze. Ezért abban
a két speciális esetben, amikor a társaságból valamennyi beltag, illetve valamennyi kültag
kiválik, a betéti társaság megszűnik. Azonban mindkét esetben van lehetőséget arra, hogy
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a beltag(ok) nélkül maradt kültag(ok), illetve a kültag(ok) nélkül a beltag(ok) 6 hónapos határidővel elhatározhassák a társaság továbbvitelét új tag beléptetésével.
A beltag nélkül maradt kültagok vagy a kültag nélkül maradt beltagok a cég közkereseti társaságként való továbbvitelét is elhatározhatják, melyhez a tagok gyűlésének egyhangú határozatával lehetséges, mivel szerződésmódosításnak minősül.
Ha a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt
korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a
megszűnt gazdasági társaság kötelezettségeiért. A tagok a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik.
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iI.
Hogyan kell vállalkozást

alapítani Magyarországon?

Cégalapítás általános formája

A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kérelemre történik.
A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője
jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.
A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem az elsőfokú határozat meghozataláig
visszavonható. Ebben az esetben a cégbíróság az eljárást megszünteti.
A cég valamennyi bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti a cégbíróság felé.
Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje – ha
törvény kivételt nem tesz – a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított tizenöt nap. A cégbíróság
50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt, aki a fentiekben meghatározott kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus
nyomtatványon kell – e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt – előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az adott cégformára vonatkozóan e törvényben
meghatározott adatokat, kivéve azokat, amelyeket a cégbíróság hivatalból jegyez be a cégjegyzékbe.
A cégbejegyzésről szóló törvény alapján lehetőség van egyszerűsített cégbejegyzésre
is, amely a törvényben meghatározott szerződésminta alapján kell benyújtani. Ezen eljárás
is jogi képviselő útján történik.

Mit kell csatolni a bejegyzési kérelemhez?

2008. július 1-jétől a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell a törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt előterjeszteni.
A cégbejegyzés iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:
1) a társasági szerződést,
2) hatósági engedélyt, ha engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni a társaság;
3) amennyiben a cég névfoglalással élt a névfoglalást elrendelő végzés másolatát;
4) a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot;
5) ha külön jogszabály előírja külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén
a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar
nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását,
hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
6) a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot;
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Hogyan kell vállalkozást alapítani Magyarországon?
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a
könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, a közkereseti társaság és a betéti
társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi
tag ellátja, valamint a megválasztásának időtartamát tartalmazó okiratot,
elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványa,
ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát;
ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható;
a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a
nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetésének igazolását;
a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását;
az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatot.

A cégbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása

A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.
A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetében igazolást küld a jogi képviselőnek. A cégbejegyzési eljárás során – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az elektronikus úton küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, oly módon, hogy az időbélyegző alapján a minősített elektronikus aláírás használatára való jogosultság – okirat aláírásának időpontjában való – fennállása megállapítható legyen. A cégbíróság által küldött
elektronikus okirat közokiratnak minősül. A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván.
A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési kérelem
mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által kiadott – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez.
A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok megőrzéséről gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben
a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzői levéltár vezetője gondoskodik.
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Milyen költségei vannak a cégbejegyzésnek?

A cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek:
1) társasági szerződés elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi képviseletnek a díja (kizárólag a felek megállapodásától függ);
2) a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány) díja,
3) ingatlanapport esetén a hiteles tulajdoni lap másolatáért az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal pénztárába készpénzben befizetni;
4) külföldi cégkivonat magyar nyelvű fordításának az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítéséért fizetett díj,
5) a társaság tagjai minden egyes pénzbeli betét legalább felét kötelesek a társaság javára befizetni;
6) a cégbejegyzési eljárás illetéke,
7) közzétételi költségtérítés.

Bankszámlanyitás

A gazdasági társaságok – ha a jogszabály kivételt nem tesz – kötelesek pénzeszközeiket – a
készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével – bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A tagoknak a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli
betétnek legalább a felét a társaság számlájára be kell fizetniük, és a pénzbetétek befizetésének hitelintézeti igazolását a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell.
A hitelintézet a gazdasági társaság társasági szerződésének másolata – illetve a csatolt
aláírási címpéldány – alapján köt az alakuló társasággal bankszámlaszerződést, és a folyószámlára be lehet fizetni a pénzbetéteket. A társaság bankszámláján azt követően lehet forgalmat lebonyolítani – a hitelintézet pénzforgalmi számla terhére és javára fizetési megbízást akkor teljesít -, miután a hitelintézet megkapta a cégtől a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt, valamint adószámát és statisztikai számjelét.
A számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges a nyilvántartásba
bejegyzett – vagy bejegyzésre bejelentett – teljes vagy rövidített cégnevének betű szerinti
használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett
személy vagy személyek aláírása. Ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és a cégvezető cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.
Amennyiben már bejegyzett cég akar pénzforgalmi bankszámla nyitni, az alábbiakat kell a
hitelintézetnek benyújtania:
1) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
2) adószámát és statisztikai számjelét.

Bankszámlaszám bejelentési kötelezettség

A vállalkozásoknak nem kell külön bejelentenie az APEH felé a pénzforgalmi bankszámlájukat, mivel az adóhatóság a pénzintézetektől kapja meg az adatokat (a pénzintézetek egyébként már korábban is átadták a bankszámlaszámokat). Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a
bankszámlanyitási kötelezettség teljesítésének elmaradása továbbra is mulasztási bírságot
eredményezhet, az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15
napon belül kell megnyitni.
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iII.
Határon átnyúló szolgáltatások

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás általános szabályai

A legtöbb EU-tagállam gazdaságának motorja a szolgáltatások szektora. A szolgáltatások a
gazdasági tevékenységek rendkívül széles körét fogják át: szolgáltatást nyújt a vízvezetékszerelő, a fodrász, az előadóművész és a befektetési tanácsadó is. A tagországok nemzeti jövedelmének (GDP) és a foglalkoztatásnak mintegy 70 százalékát szolgáltatások biztosítják.

Közösségi politika

Miután a szolgáltatások alapvetően meghatározzák a gazdaság növekedését és az életszínvonal javulását, lényeges, hogy a vállalatok és a vállalkozók akadálymentesen nyújthassanak
szolgáltatásokat az Európai Unió hatalmas belső piacán. Ez azt feltételezi, hogy a szolgáltatónak csupán a szolgáltatás szakmaiságát és biztonságát garantáló legszükségesebb követelményeknek kelljen megfelelnie. Az európai egyesülés fontos célja volt a szolgáltatások belső piacának megteremtése. A belső piac ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy az
egyes tagállamok piacain a szolgáltatások szabályozását egységesen kell megoldani, egyetlen piacnak tekintve a tagállamok piacait. A szolgáltatásnyújtás szabaddá tétele az alábbi
alapszabadságok érvényesülését jelenti:

A vállalkozás (letelepedés) szabadsága

Az EU-tagállamokban az unió minden polgára szabadon vállalkozhat. A polgárokhoz hasonlóan szabadon vállalkozhat minden olyan gazdasági társaság, amelyet valamely tagállam
jogszabályainak megfelelően alapítottak, és amelynek székhelye vagy fő telephelye az unió
területén található. Társaságnak tekintendő a polgárok által létrehozott szervezetek széles
köre, ám a letelepedés szabadsága csak a gazdasági tevékenységet jövedelemszerzési célból végző szervezeteket illeti meg.

A szabad vállalkozás a jogosultak részére a következő jogokat biztosítja:
1) önálló keresőtevékenység megkezdése és gyakorlása másik tagállam területén;
2) vállalkozások alapítása és irányítása másik tagállam területén;
3) leányvállalatok, ügynökségek, fióktelepek, irodák létesítése másik tagállam
területén.
A gazdasági társaságokkal kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk: a vállalkozás szabadsága nem ad lehetőséget arra, hogy az egyik tagállam rendelkezéseinek megfelelően
alakult, az ebben a tagállamban nyilvántartásba vett gazdasági társaságok eredeti státusuk megtartásával szabadon áthelyezhessék központi igazgatásukat egy másik tagállamba.
A letelepedő szolgáltatónak meg kell felelnie mindazon követelményeknek, amelyeket a
szolgáltatótevékenység végzésével kapcsolatban a fogadó ország előír. A fogadó országok
egyenlő elbánást biztosítanak a letelepedőknek. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az egyes
EU-tagállamok nem tartanak fenn olyan rendelkezéseket, amelyek a másik tagállamból érkező szolgáltatóra többletterhet rónak a saját szolgáltatóikhoz képest. A fogadó ország így
a letelepedőktől ugyanazoknak a szabályoknak a tiszteletben tartását követelheti csak meg,
mint amelyek a saját szolgáltatóira vonatkoznak. A letelepedők sokszor így is nehezen tudnának megfelelni a fogadó ország szabályainak, ezért az egyenlő elbánáson túl az unió tagállamaiban olyan szabályok is érvényesülnek, amelyek tovább könnyítik a szolgáltatások
nyújtását. Így például az EU-tagországok általában elismerik a másik tagállamban szerzett
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diplomákat, szakképesítéseket, illetve az elismerés feltételeként adaptációs időszakot vagy
alkalmassági vizsgát írnak elő, ha a képzésben lényegi különbségek vannak. Elfogadják a
szolgáltató országa által kiadott erkölcsi bizonyítványt vagy okmányokat, például igazolást
arról, hogy a vállalat ellen nem indult csődeljárás. (Az elismerésekkel kapcsoltaban bővebb
információ a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ honlaján érhető el: www.ekvivalencia.hu)

A szolgáltatások szabadsága

A szolgáltatások szabadsága a gazdaság minden olyan szereplőjét megilleti, aki/amely az
Európai Unió valamely tagállamában szolgáltatást nyújt – így különösen azokat, akik ipari,
kereskedelmi, szakipari és szabadfoglalkozású tevékenységeket végeznek. Megilleti továbbá azokat a személyeket, akik más tagállam szolgáltatóinak szolgáltatásait kívánják igénybe venni.

Tartalma:

1)

2)

Az unió tagállamában lakóhellyel, székhellyel rendelkező személy szolgáltatást nyújthat egy másik tagállamban honos személynek úgy, hogy a tevékenységét továbbra is a saját országában folytatja, vagy csak időlegesen jelenik meg a fogadó országban, ott tehát tartósan nem telepszik le.
Azokat, akik más tagállam szolgáltatóinak szolgáltatásait akarják igénybe
venni, nem lehet korlátozni annak igénybevételében. Így például nem akadályozható, hogy egy személy külföldön részesüljön (OEP által nem finanszírozott) orvosi ellátásban, jogi vagy pénzügyi szolgáltatásokat vegyen
igénybe, múzeumokat látogasson stb. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás így többféleképpen valósulhat meg: a szolgáltató időleges átutazásával, a szolgáltatást igénybe vevő átutazásával, vagy egyszerűen olyan eszköz használatával, amely lehetővé teszi a közvetlen szolgáltatásnyújtást (pl.
interneten, műholdas közvetítéssel).

Mi a teendő, ha közvetlenül kívánunk határon átívelő szolgáltatást nyújtani?

Ha valaki letelepedés nélkül kíván szolgáltatást nyújtani, és ezért ideiglenesen másik EUtagállamba utazik, akkor az akadálymentes szolgáltatásnyújtást csak az egyenlő elbánáson
túlmenő szabályozás biztosíthatja. Ilyenkor ugyanis a szolgáltatónak először a saját országa
által meghatározott követelményeknek kell megfelelnie, így az általa már teljesített előírásoknak (pl. engedélyek beszerzése) való újbóli megfelelést a fogadó ország nem írhatja elő.
Ez túlságosan nagy terhet róna a szolgáltatóra. A fogadó országok ezért elismerik a szolgáltató országában már teljesített követelményeket, és ezeken felül csak akkor érvényesítik saját szabályozásukat, ha ez a szolgáltatási tevékenység megfelelő gyakorlása érdekében
(pl. fogyasztóvédelmi okokból), vagy más általános érdek (pl. közerkölcs védelme) érvényre
juttatása miatt feltétlenül szükséges. Ha a szolgáltatásban részesülő utazik másik országba
szolgáltatások igénybevételéhez, akkor a saját országának jogi védelmét elveszíti, és a szolgáltatás helye szerinti szabályok vonatkoznak rá.
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A letelepedés korlátozása

A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás olyan alapszabadságok, amelyek csak rendkívül szűk
körben korlátozhatók. A külföldi szolgáltatók kizárhatók például a közhatalommal kapcsolatos szolgáltatások gyakorlásából. Az EU-tagállamok korlátozhatják továbbá a szabadságjogok érvényesülését a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségügyre való hivatkozással.
A Csatlakozási szerződésben Ausztria és Németország felhatalmazást kapott továbbá a
munkavállalók ideiglenes mozgásával járó szolgáltatások nyújtásának szabadságával összefüggésben az EK szerződés 49. cikk első bekezdésétől való eltérésre is, de csak meghatározott szektorok esetében. Ez azt jelenti, hogy Ausztria és Németország jogosult arra, hogy
meghatározott szektorokban (pl. építőipar) a Magyarországon letelepedett társaságok által Ausztriában, illetve Németországban nyújtott határon átnyúló szolgáltatások körében is
korlátozza a munkavállalók mozgását. E két tagállam továbbra is meghatározhatja a magyar
cégek által szerződések teljesítésére kiküldött munkavállalók számát. Ilyen esetben a kiküldött munkavállalóknak munkavállalási engedélyre lesz szükségük, amelyet a fogadó vállalkozás, magánszemély fog igényelni a munkavállalóknak.
A szolgáltatásnyújtásról, illetve az adózás szabályairól részletes leírás található a www.
euvonal.hu internetes oldalon, ahol esetleges kérdéseikre is kielégítő választ tudnak adni az
európai uniós ügyekben jártas szakemberek.
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Közterhek Magyarországon

Munkaadók által fizetendő közterhek
Nyugdíjbiztosítási járulék
Munkaadó TB
járulék fizetési
kötelezettsége
(1997. évi LXXX. tv.
(Tbj) 19.§(1)-(2)- (3)
bek).

Egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék

24 %
Természetbeni
egészségbiztosítási járulék*

1,5 %

Pénzbeli
egészségbiztosítási járulék

0,5 %

Munkaerő-piaci járulék
Összesen

1%
27 %

Rehabilitációs hozzájárulás
(1991. évi IV. tv. 41/A. § (5) bek.)

964.500,-Ft/év/fő

Szakképzési hozzájárulás
(2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.)

Társadalombiztosítási
járulékalap 1,5 %-a
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Közterhek Magyarországon

Munkavállalók által fizetendő közterhek

Pénztártag

1,5 %
(8%
tagdíj)

Nem pénztártag

9,5 %

Nyugdíjjárulék

Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék

4%

Pénzbeli
Egészségbiztosítási és
egészségbiztosítási
munkaerő-piaci járulék
járulék

2%

Munkavállaló egyéni járulék
és magánnyugdíj-pénztári
tagdíj fizetési kötelezettsége
(1997. évi LXXX. tv. (Tbj.)
19.§(1)-(2)- (3) bek.)

Munkaerő-piaci
járulék
Összesen
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának
egy naptári napra jutó összege
(2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 70. § (1) bek.
és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.)
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1,5%

17%

20.420 Ft/nap

Adósávok, adókedvezmények
Adósávok
(1995. évi CXVII. törvény
(Szja. tv.) 30. §)

Az összevont adóalap, adóalap-kiegészítéssel növelt
összege után 5.000.000,- Ft jövedelemig 17%, az
5.000.000,-Ft feletti jövedelemtől 850.000,- Ft és az
5.000.000,-Ft feletti rész 32%-a az adó mértéke

Adójóváírás
(Szja. tv. 33. §)

Adójóváírás összege az adóévben történt bérkifizetés
17%-a, jogosultsági hónaponként maximum 15.100,-Ft
Jogosultsági határ: 3.188.000,-Ft
Az adójóváírás évi 4.698.000,- Ft összes bevallott
jövedelemig jár, de 3.188.000,- Ft feletti éves jövedelem
esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell
a 3.188.000,- Ft feletti rész 12%-ával.
A 4.698.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén
az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.
Az adójóváírás nem érvényesíthető az adóelőlegnél, ha
a magánszemély adóelőleg alapját képező jövedelem
összege meghaladja az 3.188.000,- Ft-t.

Béren kívüli természetbeni juttatások  
Adómentes természetbeni
juttatások
(Szja. tv,, 1. számú
melléklet 7.11., 6.3. pont)

Kedvezményes adózású
természetbeni juttatások
(Szja. tv. 70. §)
Az adó mértéke: 25%

Munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes
számítógép- és internethasználat (ideértve különösen
az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem
biztosítását);
Kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás díja
Üdülési csekk: 73.500,- Ft/év
Meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is):
18.000,- Ft/hó
Iskolakezdési támogatás: 22.050,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás: 36.750,- Ft/hó
önkéntes egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás: 22.050,- Ft/hó

Nem kedvezményes
adózású természetbeni
juttatások
(Szja tv. 69. § (4) bek.,
71. § (2) bek.)

A fentieken túlmenően jutatott természetbeni juttatásokat
54% szja és 27% társadalombiztosítási járulék terheli.

Mezőgazdasági
őstermelőnek
az e tevékenységből
származó Szja. tv. 23. §
szerint figyelembe
veendő jövedelme

600.000 Ft
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A kiadvány az Európai Unió támogatásával készült.
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