1. Közös vállalat
A tagok által alapított olyan jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság, mely kötelezettségeiért elsősorban saját vagyonával felel.
A tagok anyagi felelőssége korlátlan és együttes.
 Ha a vállalkozás vagyona a tartozásait nem fedezi, a tagok
együttesen, vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek.
Természetes személy, önálló jogi személy, és önálló jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapíthatja.

1. Közös vállalat
• Cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre
• Jogi személyiség
• Tagok tevékenykedhetnek benne
• Általában jogi személyek alapítják
• Legfőbb szerve az igazgatótanács
• Igazgatója irányítja
• A szavazás akkor érvényes, ha a szavazati jogok ¾-ét képviselők jelen
vannak
• Egyszerű szótöbbséggel dönt
• 2006 óta nem alapítható  de a működőknek nem kell megszűnni

2. Egyesülés
•Alapíthatja természetes vagy jogi személy,de itt inkább a jogi
személyiség jellemző
•A tagok érdekében, egy közös célért tevékenykedik
•Nem törekszik nyereségre  célja a tagok gyarapodása
•Azonos érdekkörhöz tartozó cégek hozzák létre (pl.: CIE, Cukoripari
Egyesülés)

3. Szövetkezet
• A rendszerváltás előtt volt elterjedt
• Ma: jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely meghatározott
számú részjegytőkével jön létre  részjegyet kell jegyezni
• Cél: a tagok gazdasági-társadalmi szükségleteinek kielégítése
• Minimum 7 tag szükséges
• Alapíthatja jogi és nem jogi személyiség
• Alakuló közgyűlés dönt, cégbíróság bejegyzi
• Közgyűlés a fő szerv, minden tagnak egy szavazati joga van a vagyoni
hozzájárulás nagyságától függetlenül
• Részközgyűlés 500 tag felett összehívható
• Igazgatóság dönt a működésről

4. Európai részvénytársaság
• Az EU tagállamaiban létrehozott eu-s vállalkozások összefonódását segíti ez a
vállalkozási forma
• Saját jogi kerete van, nem vonatkoznak rá a tagállamok nemzeti előírásai
• Önálló jogi személyiségű
• Azért jött létre, hogy a tagállamok vállalatai elkerüljék a 28-féle jogrend
különbségeiből adódó buktatókat
• A vállalkozások létrehozására azon tagállam jogszabálya vonatkozik, ahová a
társaság székhelyét bejelentették
• Először az adott EU-s tagországban jegyzik be, majd az EU-ban is
• Az egész unió területén végezhetik tevékenységüket
• A működésük és irányításuk szabályai azonosak

