KFT
A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű
törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tagok anyagi felelőssége
korlátolt.

Alapítása:
•
•
•
•

alapíthatja természetes és jogi személy
legalább két alapító (kivéve egyszemélyes kft.)
kötelező vagyoni hozzájárulást tenni
megalakulásról a taggyűlés dönt ¨ elfogadja az alapító okiratot (társasági szerződés)



•
•
•
•
•

tartalmazza a tagok törzsbetéteinek mértékét
és a szavazati jogok mértékét
ª
Törzsbetét: a tagok vagyoni hozzájárulása, mely
pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból
(apport) áll.

minden törzsbetét legalább 100.000 Ft
minden törzsbetét forintban kifejezett és osztható 10.000-rel
a törzstőke a törzsbetétek összege
a törzstőke összege minimum 500.000 Ft
a bejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulások (nem apport) legalább felét be kell
fizetni



a többit a cégbejegyzéstől számított egy éven belül

• az apport értékét a tagok maguk állapítják meg és fogadják el
• ha az alapításkor az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor alapításkor az apportot teljes
egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani


•
•
•
•
•
•

egyéb esetben a cégbejegyzéstől számított három éven belül kell átadni

Kft. kizárólag apporttal is alapítható
a tagok üzletrészt kapnak ¨ ez a jogokat és a társasági vagyon rájuk eső hányadát testesíti meg
az üzletrész mértéke a törzsbetéthez igazodik (ettől a társasági szerződés eltérhet)
minden tagnak csak egy üzletrésze lehet (azonban egy üzletrésznek lehet több tulajdonosa)
az üzletrész a társaság másik tagjára szabadon átruházható
harmadik személyre csak akkor lehet átruházni az üzletrészt, ha a tag (eredeti tulajdonos) a
teljes törzsbetétet befizette
• a tulajdonosváltozást a tagjegyzékbe be kell jegyezni (a társasági szerződést nem kell
módosítani)
• cégbejegyzéssel jön létre
• önálló jogi személy

Működése:

• a KFT tagjai nem kötelesek részt venni a társaság tevékenységében (de részt vehetnek)
• tagjegyzék ¨ tagok adatait rögzítik benne
• pótbefizetési kötelezettség (taggyűlés írhatja elő) ¨ veszteségek fedezésére (törzsbetétek
arányában kell befizetni)



nem növeli a törzstőkét ¨ vissza kell fizetni a tagnak
• osztalék: a felosztható nyereség egy törzsbetétre jutó része.



a tárgyévi adózott nyereségből fizetik a tagoknak ¨ ügyvezető javaslatot tesz, de a
tagok döntenek a kifizetésről
• legfontosabb szerve a taggyűlés ¨ évente egyszer össze kell hívni



ügyvezető (vagy tag, ha a társasági szerződés engedi)
Æ
Az ügyvezető haladéktalanul összehívja a taggyűlést, ha:
• A társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke
felére csökken
• A társaságot a csőd fenyegeti (fizetésképtelenség)
• a tagot meghatalmazott személy is képviselheti
• a taggyűlés határozatképes, ha a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége
képviselve van
• határozatképtelenség után meg kell ismételni a taggyűlést (3-15 nap)
•
•
•
•
•



ilyenkor már mindenképpen határozatképes
taggyűlés hatáskörébe tartozó döntések ¨ TK.57-58. old. (társaságot érintő legfontosabb
ügyek)
taggyűlésről jegyzőkönyv készül
ügyvezető(k) ¨ társaság ügyeinek intézése, napi irányítás és társaság képviselete
az ügyvezetőt a taggyűlés választja
az ügyvezető a társaságnak nem alkalmazottja (lehet kivétel), hanem megbízottja



nem munkabért, hanem díjazást kap
• lehet felügyelőbizottság (törzstőke > 50m Ft vagy munkavállalók száma > 200 fő)
• lehet könyvvizsgáló (éves nettó árbevétel vagy a törzstőke > 50m Ft)

Megszűnése:

• a megszűnés elhatározásához legalább háromnegyedes szótöbbség kell a taggyűlésben.
• jogutód nélküli megszűnés esetén a fizetési sorrend:
1. hitelezők kielégítése
2. pótbefizetések visszafizetése (tagok)
3. megmaradó vagyon felosztása a törzsbetétek arányában (tagok)
• jogutóddal történő megszűnés ¨ átalakul RT-vé
A KFT nem szűnik meg, ha tagjainak száma egy főre csökken, hanem egyszemélyes KFT-ként
működik tovább.
Æ
KFT-t egy tag is alapíthat (egyszemélyes KFT) ¨ DE alapításkor a teljes vagyont a társaság
rendelkezésére kell bocsátani.

