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A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 
1. Kialakítás 

• Motiváció 

– Kényszerűség (pl.: szegénység, pénzhiány) 

– Célszerűség (additív hatás, együtt könnyebb) 

– Ésszerűség (támogatások) 

– Érdekeltség (jövedelmezőség) 

• Cél 

– A termelés biztonsága, fejlesztése, a jövedelem fokozása 

 

 A VAGYON (pénz) KOCKÁZATVÁLLALÁS MELLETTI KEDVEZŐ 

BEFEKTETÉSE 



A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 

2. Kivel társuljunk? 

 Rokon, ismerős, barát, munkatárs, versenytárs, 
ellenség??? 

 

• megbízható 

• becsületes 

• motivált 

• ügyes 

 



A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 

3. Miben nyilvánul meg az együttműködés? 

• A termeléshez szükséges erőforrások 
beszerzése, szervezése 

• Már meglévő kapacitások hatékony 
kihasználása 

• Új kapacitások társas létesítése és üzemeltetése 

 



A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 

Hol alakulhat ki a társulás? 

• Termelőeszközök beszerzése, 

előállítása 

• Termelés 

• Tárolás, feldolgozás 

• Értékesítés 



Társas vállalkozások a kapcsolat 

jellege szerint 

Vertikális 

kapcsolat 

Horizontális  

kapcsolat 

Területi elv Funkcionális elv 



A társas vállalkozások 

•  Jogi személyiség nélküli: 

–  Közkereseti társaság 

–  Betéti társaság 

•  Jogi személyiségű: 

–  Korlátolt felelősségű társaság (Kht.) 

–  Részvénytársaság 

–  Európai gazdasági társaság 

–  Közös vállalat 

–  Egyesülés 

–  Európai gazdasági egyesülés 

•  Szövetkezetek (jogi személy) 

 



A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 

• Miben azonosak? 

– Gazdasági tevékenység, szolgáltatás 

– Cégek, jogalanyisággal rendelkeznek 

– A vagyont a tagok adják össze, a nyereségből, 

növekményből közösen részesülnek 

– Kockázat-, felelősségvállalás 

– Felügyeletét cégbíróság látja el 

 



A társas vállalkozások alapvető 

gazdasági összefüggései 

• Miben különböznek? 

– Kik és hányan alapíthatják 

– Személyes közreműködési kötelezettség 

– Felelősségvállalás 

– Szervezeti felépítési megkötöttségek 

– Alapításkori tőke-szükséglet 

– Milyen tevékenységet végezhetnek 

 



A társaság létrehozása 

• Létesítő okirat 

• Szakhatósági engedélyek 

• (Kamarai engedélyek) 

• Cégjegyzési kérelem 

• APEH nyilvántartásba vétel 

• Aláírási címpéldány 

• Számlanyitás 

• KSH, TB törzsszám 

• Bejelentkezés helyi adó alá 

 



A cégbejegyzési 

kérelemhez csatolni kell: 
• a létesítő okiratot, 

• hiteles cégaláírási nyilatkozatot,  

• a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló 
elfogadó nyilatkozatát,  

• a vezető tisztségviselő képviseleti jogának átruházása esetén az erről szóló 
okiratot,  

• külföldi személy magyarországi meghatalmazottjának meghatalmazására 
vonatkozó okiratot,  

• külföldi cég részvétele esetén a külföldi cég cégkivonata és annak magyar 
nyelvű hiteles fordítását,  

• ingatlanapport esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi - tulajdoni 
lapját, 

• közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását,  

• a jogi képviselő meghatalmazását  

• az adószám megállapításához szükséges, az általános 

      forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatot. 

 



A létesítő okirat típusai 

• A gazdasági társaság alapítása társasági szerződés 
megkötésével, egyszemélyes gazdasági társaságnál és 
zártkörűen működő részvénytársaságnál alapító okirat, 
nyilvánosan működő részvénytársaságnál pedig 
alapszabály elfogadásával történik. 

• A társasági szerződést és az alapító okiratot 
valamennyi tagnak(alapítónak) alá kell írnia. A 
részvénytársaság alapszabályát a társaság alakuló 
közgyűlése fogadja el. 

• A gazdasági társaság létesítő okiratát - társasági 
szerződést, alapító okiratot, alapszabályt - közjegyző 
által készített közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos 
által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. 



A társasági szerződés kötelező 

elemei (Bt) 

• A társaság cégneve, rövidített 
neve 

• A cég székhelye 

• A tagok neve (cégneve), 
lakóhelye 

• A tevékenységi kör 
meghatározása(TEAOR- szám 
használata kötelező) 

• Fő tevékenység megnevezése 

• A társasági vagyon nagysága, 
a rendelkezésre bocsátás 
módja, ideje 

 

• A cégjegyzés módja 

• A vezető tisztségviselő(k) 
neve, lakhelye 

• A társaság működése 
(közrem.,nyer. megoszt) 

• Személyes közreműködés 
esetén annak módja 

• A taggyűlés működésének 
szabályai 

• A társaság üzletvezetése 

• A társaság megszűnése 

 



A társasági szerződés ajánlott elemei 

• Telephely, fióktelephely megjelölése 

• Üzletvezetők mandátumának ideje, díjazásuk mértéke 

• Üzletvezetők együttes cégjegyzési joga 

• Képviseleti jog korlátozása 

• Üzletvezetők hatásköre 

• FB, könyvvizsgáló választásban való megállapodás 

• Munkáltatói jogkör gyakorlása 

• Tagokat megillető szavazati arány 

• Nyereségfelosztás elvei, veszteségviselés szabályai 

• A tagság megszűnésekor az elszámolási szabályok 

• A tagsági jogviták rendezésének módja 

 



A társasági szerződés kötelező 

elemei (Kft) 

• Általános rendelkezések (cégnév, székhely, tagok) 

• A társaság tevékenységi körei, fő tevékenysége 

• A társaság vagyoni viszonyai 

• A társaság és a tagok közötti viszonyok 

• Az üzletrész megszerzése a társaság által, üzletrész bevonás, üzletrész 
értékesítés 

• A taggyűlés 

• Az ügyvezető 

• Cégjegyzés 

• Felügyelő bizottság, könyvvizsgáló 

• A társasági szerződés módosítása, törzstőke felemelése, leszállítása 

• A társaság megszűnése 

• Záró rendelkezések 

 



Az előtársaság 

• Az előtársasági időszak az alapítástól a 

bejegyzésig tart. 

• Minden szabály vonatkozik az előtársaságra 

is. 

• Ezen időszakról külön bevallást kell készíteni. 

• A „rendes” társaság az előtársaság jogutódja. 



A társaság megszűnése 
 A gazdasági társaság megszűnik, ha 

• a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) 
meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, 

• elhatározza jogutód nélküli megszűnését,  

• elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),  

• tagjainak száma egy főre csökken, kivéve, ha az egyes társasági formákra 
vonatkozó szabályok másképp rendelkeznek (pl. kft, rt.),  

• a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,  

• a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,  

• a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,  

• a társasági törvénynek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai 
azt előírják. 

 



A megszűnés típusai 

• Jogutóddal szűnik meg a gazdasági társaság átalakulás esetén. Az 
átalakulás lehet egyesülés (összeolvadás, beolvadás) vagy szétválás 
(különválás, kiválás), illetve átalakulásnak tekinthető az az eset is, ha a 
gazdasági társaság közhasznú társaságként folytatja tovább a 
tevékenységét. 

 

• Jogutód nélküli megszűnésnek tekinthető, ha a létesítő okiratban 
meghatározott időtartam vagy más megszűnési feltétel bekövetkezésével, 
a jogutód nélküli megszűnés elhatározásával, illetve megszűntnek 
nyilvánítás, hivatalból történő törlés, felszámolási eljárás során történő 
megszüntetés útján szűnik meg a gazdasági társaság. Ugyancsak 
jogutód nélküli megszűnésről van szó, ha a társaság tagjainak száma (kft. 
és rt. kivételével) egy főre csökken. 

 



A Közkereseti társaság 

• Olyan nem jogi személyiségű gazdasági társaság, 
amelyben a tagok csak természetes személyek 
lehetnek, akik korlátlan és egyetemleges felelősség 
mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az 
ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére 
bocsátják. 

• Legalább két tag 

• A tagok személyes közreműködése 

• Képviselet 

• Kockázat-felelősségvállalás 

• Döntés 

 



A Betéti társaság 

• Olyan jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
amelyben a tagok közös gazdasági tevékenység 
folytatására vállalnak kötelezettséget úgy, hogy legalább 
egy tag felelőssége korlátlan. 

• Beltag 
– Üzletvezető 

– Felelősségvállalás 

– A társaság képviselete 

• Kültag 

• A nyilvántartás-elszámolás rendszere 

• Ellenőrzés 

 



Hasonlóságok és eltérések a vállalkozások 

között 
Megnevezés Egyéni vállalkozás Kkt. Bt. 

Alapítók száma 1 min. 2 min. 2 

Alapítók jogállása belföldi, természetes csak természetes természetes és/vagy 

jogi 

Felelősségvállalás korlátlan korlátlan és 

egyetemleges 

beltag korlátlan, 

kültag betétéig 

Személyes 

közreműködés 

+ + +/- 

Minimális tőke - - - 

Belsőellenőrzés - - - 

Szavazati jog - vagyonarányos vagy 

1:1 

vagyonarányos 



Hasonlóságok és eltérések a vállalkozások 

között 

Megnevezés Kft. Kht. Rt. 

Alapítók száma >=1 >=1 >=1 

Alapítók jogállása természetes 

és jogi 

természetes 

és jogi 

természetes 

és jogi 

Felelősségvállalás korlátolt korlátolt korlátolt 

Személyes közreműködés - - - 

Minimális tőke 3 millió 3 millió 20 millió 

Belsőellenőrzés FB 

+ könyvvizsgáló 

FB 

+ könyvvizsgáló 

FB 

+ könyvvizsgáló 

Szavazati jog vagyonarányos vagyonarányos vagyonarányos 



A Kft szervezete, az ügyvezetők 

• A taggyűlés – a legfőbb döntéshozó szerv 

• Felügyelő bizottság 

– Törzstőke > 25 millió 

– Tagok száma > 25 fő 

– Főfoglalkozású dolgozó >2OO 

– Min. 3 tagú 

• Könyvvizsgáló 

• Ügyvezetők 

 



Az ügyvezető mint munkavállaló…. 
Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül: 

 A tevékenységi körbe  eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját 
nevében nem folytathat 

 Nem lehet korlátlanul felelős tagja más hasonló tev. folytató Gt-nek 

 Nem lehet vezető tisztségviselő más hasonló tevékenységet folytató 
gazdasági társaságnak 

Idegen ügyvezető érdekellentét a tulajdonos és a vezető között 

Társasági tag ügyvezető 
 Ha részesedése 5O% alatt van és a kizáró kisebbség nem áll fenn 

akkor lehet egy társasági tag ügyvezető munkavállaló. 

 Senki sem lehet saját munkáltatója, illetve munkavállalója. 
Gazdaságilag önálló ügyvezetőnek hívjuk, rá a munkajogi előírások 
nem vonatkoznak. 

 

 

 

 



Az ügyvezető általános kötelességei 

• Munkakötelezettség 
– Köteles a Kft összes ügyeit intézni,  

– Nincs joga ahhoz, hogy tevékenységét, magasabb fizetés 
elérése céljából átmenetileg szüneteltesse (azonnali 
felmondás), 

– Hacsak a Társasági Szerződés nem rendelkezik másképp 
az ügyvezető kötetlen munkaidőben dolgozik. 

 FELELŐSSÉG !!! Szervezés !!! 

• Gondosság 
– Nem emelhet kifogást, hogy túlterhelés, vagy nem 

megfelelő szakképzettség miatt egy feladatot nem tudott 
ellátni. 

 



Az ügyvezető általános kötelességei 

 A gondosság követelményei: 

– Korlátozások figyelembevétele 

– Üzemgazdasági ismereteken alapuló vezetés 

– A vállalat szervezése 

– A vállalkozás helyzetének ismerete 

– A vállalati kockázat becslése 

– Más szervekkel való együttműködési kötelezettség 

– A társ ügyvezetőkhöz való viszony 

– Tagokhoz, Felügyelő Bizottsághoz való viszony 

 



Az ügyvezető általános kötelességei 

 Az elkötelezettség követelményei: 

– Az ügyvezetői pozíció saját érdekében való 

gyakorlásának tilalma 

– Az üzleti esélyeknek a társaság részére történő 

megvalósítása 

– A Kft pénzeinek célidegen felhasználásának tilalma 

– Csúszópénzek elfogadásának tilalma 

– Hallgatási és titoktartási kötelezettség 

 



Az ügyvezetők érdekeltségének tényezői 

• Az ügyvezetők mint alkalmazottak jogosultak 

bérezési és béren kívüli járandóságokra: 

alapbér, rendszeres havi jövedelem, táppénz, 

gépjármű használat, különféle ráfordítások, 

költségek térítése. 

• Ugyanabban legyenek érdekeltek, mint a 

tulajdonosok; a társaság hosszútávon hatékony, 

nyereséges működésében. 



Érdekeltségi eszközök 

• Jutalom 

• Prémium 

• Ajándék 

• Egyéb juttatások 

 



Tőkemozgás 

 Az alaptőke (törzstőke) emelése 

– Új betétekkel 

– Felhalmozott vagyon tőkésítésével 

 A tőkeemelés formális feltételei 

– Tőkeemelési határozat, taggyűlés, közjegyző 

– Új üzletrészek átvétele, az új törzsbetétek 

befizetése 

– Cégjegyzékbe történő bejegyzés 

 



Tőkemozgás 

 A törzstőke leszállítása: 

 Taggyűlési határozat 
– Többféle ok: olyan mértékű a korábbi törzstőke felhalmozás, 

hogy az egy visszafejlesztett működéshez túlzott, vagy a 
társaság veszteségeinek leírása indokolja 

– A tag részére visszafizetéssel, visszafizetés nélkül 

– A törzstőke leszállítását a cégbíróságnak történt bejelentést 
követően hivatalos lapban 3O napos időközzel kétszer közzé 
kell tenni 

– A törzstőke nem csökkenhet 3 millió Ft alá!  

– Cégjegyzékbe bejelentést követően válik a leszállítás 
érvényessé. 

 



Tőkebiztosítás 

• Saját tőke 

• Idegen tőke 

 

– Vállalkozói tőke 
• A vállalkozásnak legyen erős vezető gárdája 

• A termék/piac lehetőség jó legyen, előnyt 
biztosítson egy növekvő piacon 

• Az üzleti vállalkozás jelentősen növelje a 
befektetett tőkét 

 



Tőkebiztosítás 

(adósságfinanszírozás) 

• Számlakövetelés-átvállalás (stabil és 

megbízható vevőkör esetén, 8O%) 

• Készlet (könnyen értékesíthető 5O%) 

• Gépi berendezések (eladás és 

visszabérlés, 5O%) 

• Ingatlan finanszírozás (föld épület 5O%) 

• Készpénz finanszírozás 

 



A biztosítékok csoportosítása 

Biztosítékok 

Zálogjog 
 

•Kézizálogjog 

•Jelzálogjog 

•Zálogjog követelése 

jogon 

•Közraktárjegy 

•Bankhitelt biztosító 

zálogjog 

Óvadék 

 

 

Garanciák 
 

•Bankgarancia 

•Állami garancia 

•Egyéb garancia 

Kezesség 
 

•Egyszerű 

•Készfizető 

•Váltó 



Közös vállalat 

• Jogi személyek által alapítható, vagyoni 
hozzájárulással 

• Eredményorientált gazdálkodó és 
szolgáltató tevékenység 

• Vezetője az igazgatótanács 

• A tagok a társág vagyonán túl kezesként 
felelnek vagyoni hozzájárulásuk 
arányában 

 



Egyesülés 

• Nem gazdasági társaság, hanem kooperatív 
társaság, jogi személyiséggel 

• Természetes és jogi személyek által alapítható, 
korlátlan és egyetemleges felelősséggel 

• Nem folytathat saját javára üzletszerű gazdasági 
tevékenységet 

• Célja közös résztevékenységek folytatása 

 (kutatás, marketing, érdekképviselet, adatgyűjtés, 
stb.) 

• Kb.150-200 db létezik Magyarországon 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


