A gazdasági társaságok
Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek

üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság
rendelkezésére, saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettséget vállalnak.



Általában több tulajdonos van (kivétel egyszemélyes Kft. és Rt.)

Társasági formák:
•
•
•
•
•
•

Betéti társaság  BT.
Közkereseti társaság  KKT.
Korlátolt felelősségű társaság  Kft.
Részvénytársaság  Rt.
Közös vállalat  KV.
egyéb társasági formák (szövetkezet, európai részvénytársaság, stb.)

A gazdasági társaságok csoportosítása:
1. Jogi személyiség szerint
• önálló jogi személy  KV., Kft., Rt.
• nem önálló jogi személy  BT., KKT., (egyéni vállalkozó/egyéni cég)
2. Tulajdonosok anyagi felelőssége szerint
• korlátlan és egyetemleges  nincs minimális vagyon



BT., KKT.

• korlátolt  van minimális vagyon



Kft., Rt.

• korlátlan és együttes (osztott)  nincs minimális vagyon



KV.

A gazdasági társaságok közös jellemzői
Amiről szó lesz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cégnév
tulajdonosok, alapító tagok
cégképviselet
alapítás
szervezet
megszűnés

1. Cégnév: minden társaság saját cégnévvel rendelkezik, amely név alatt jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat.



megadása kötelező, három fő elemből áll:
• Vezérszó (kötelező)  Auchan
• Tevékenységi kör vagy kifejezés (választható)  Kereskedelmi és Szolgáltató
• Vállalkozási forma (kötelező)  Kft.

Hosszú cégnév: vezérszó + tevékenységi kör + vállalkozási forma + toldat
Rövid cégnév: vezérszó + vállalkozási forma



Toldatok:
b.a.  bejegyzés alatt
f.a.  felszámolás alatt
v.a.  végelszámolás alatt

2. Tulajdonosok, alapító tagok:
•
•
•
•

természetes személy
önálló jogi személyiségű gazdasági társaság
nem önálló jogi személyiségű gazdasági társaság
külföldi is alapíthat

DE:
• korlátlan felelősség nem halmozható  egyidejűleg nem lehet két társaságért a teljes
magánvagyonunkkal felelni
• kiskorú nem lehet korlátlanul felelős tag
• koncesszió  csak adott célú vagy kizárólag állami/önkormányzati társaságok végezhetik az
adott tevékenységet (pl.: közút építése, szerencsejáték, stb.)

3. Cégképviselet:
• jogi képviselet  cégbejegyzés, változásbejegyzés vagy megszűnés esetén



ügyvéd (nem a cég alkalmazottja), jogtanácsos (a cég alkalmazottja), egyes esetekben
a közjegyző
• cégképviselet  a működés során a külvilág felé



tulajdonos, vezető tisztségviselő, cégvezető, egyéb munkavállalók

Cégjegyzési jog: a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való
jogosultság.



lehet önálló vagy együttes
Cégszerű aláírás: az aláírásra jogosult vagy együttesen jogosultak aláírása és a cég bélyegzője
együtt.

4. Gazdasági társaságok alapítása:
Alapdokumentum (létesítő okirat, társasági szerződés)  minden társaságnál készül

Tartalmaznia kell:
• társaság neve, székhelye
• tevékenységi kör (TEÁOR szerint)
• alapító tagok neve, adatai (név, lakhely, székhely, cégjegyzékszám, stb.)
• induló vagyon és összetétele, rendelkezésre bocsátás ideje, módja
• társaság képviselete (cégjegyzés módja)
• döntéshozatal módja, szavazatok mértéke
• a társaság időtartamát (ha határozott idejű)
• vezető tisztségviselők
• tagok aláírása (Nyrt. kivétel)
• ellenjegyzés ügyvéd vagy jogtanácsos (okirat) által, illetve közjegyző (közokirat) által



csak akkor ellenjegyezhetik, ha a közreműködésükkel készült

A tulajdonosok vagyoni hozzájárulása lehet:
• pénzbeli
• nem pénzbeli  apport
Apport: nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.



valamilyen vagyoni értékkel bíró tárgy, eszköz, jog, stb. (számítógép, autó, bérleti jog)


Az alapdokumentumot (létesítő okirat, társasági szerződés) elektronikus formában kell
benyújtani a cégbíróságnak.



jogi képviselő nyújtja be  rendelkeznie kell elektronikus aláírással


Továbbá csatolni kell:
• cégbejegyzési kérelmet
• tagok vagyoni hozzájárulásáról szóló igazolást  ehhez legalább egy bankszámlát nyitni kell
• ügyvédi meghatalmazást a jogi képviseletre
• engedélyeket, végzettség igazolását, stb.
• aláírási címpéldányokat  Ez az aláírásra jogosultak nevét és adatait, illetve a hiteles
aláírásukat tartalmazza.



ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzi

A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre.  cégbíróság jegyzi be

A cégbíróság a cégbejegyzést a cégközlönyben teszi közzé.

5. A gazdasági társaságok szervezete:

Tulajdonosi testület
• Ez a legfőbb szerv  ez hozza a céget érintő legfontosabb döntéseket (alapítás, megszűnés,
átalakulás, tevékenységi kör, vezetők személye, stb.)
Ügyvezetés (vezető tisztségviselők, cégvezető)
• A cég napi irányítását végzik  a zavartalan működés feltételeit biztosítják



cégjegyzési joga van

Felügyelőbizottság
• A vezetőség munkáját ellenőrzi  a tulajdonosok érdekeit tartja szem előtt



egyes esetekben kötelező (pl.: Nyrt., vagy ha az alaptőke 50mFt feletti, vagy ha a
foglalkoztatottak létszáma 200fő feletti)

Könyvvizsgáló
Az éves beszámolót ellenőrzi  könyvvezetés pontossága, szabályszerűsége



egyes esetekben kötelező (pl.: Rt. vagy ha az alaptőke 50mFt feletti)

6. A gazdasági társaságok megszűnése:
• jogutóddal  a tevékenységet, jogokat és kötelezettségeket a jogutód továbbviszi/viheti
• jogutód nélkül  a vállalat teljesen megszűnik, jogait és kötelezettségeit senki sem „örökli”

Megszűnés jogutóddal (átalakulás):
• társaságiforma-váltás  bt.-ből kft. lesz, stb.
• egyesülés  összeolvadás/fúzió (azonos súlyú cégek), beolvadás (az egyik cég domináns)
• szétválás  különválás, kiválás

Megszűnés jogutód nélkül:
•
•
•
•
•

lejár a társasági szerződésben meghatározott idő
társaság legfőbb szerve elhatározza a megszűnést
tagok száma egyre csökken
cégbíróság megszűnteti
jogszabály így rendelkezik


Jogutód nélküli megszűnés módjai:
• csődeljárás  megszűnés elkerülése
• felszámolás
• végelszámolás

a) A csődeljárás

A csődeljárás lényegében nem megszűnési mód, hanem pont a megszűnés elkerülésére tett
kísérlet.



„Inkább csődbe menjünk, mint tönkre!”

Csődeljárásra a cég fizetésképtelensége esetén kerül sor.  A cég csődöt jelenthet be maga ellen.


A csődeljárás során megkísérlik a fizetőképesség
Az eljárás elindítására a cég
vezetője jogosult.
helyreállítását.
A csődeljárás menete:
1. csődeljárás megindítása  a cég vezetője jogosult, csatolmányok TK. 39.old.
2. csődegyezség előkészítése  a fizetőképesség visszaállításának terve
3. fizetési haladék (fizetési moratórium)  bizonyos tartozásait ezen idő alatt nem kell
kiegyenlíteni, kivételek TK. 40.old.
4. vagyonfelügyelő kijelölése  a fizetőképesség helyreállítását segíti, felügyeli
5. tárgyalás a hitelezőkkel (ismételhető)  adósságok kifizetésének átütemezése, stb.
6. csődegyezség megkötése  a csődegyezséget írásba kell foglalni, mert szerződésmódosításnak
minősül.
7. felszámolás  a csődeljárást a cégbíróság átfordítja felszámolásba, ha nem sikerült megegyezni

b) A felszámolási eljárás
A felszámolást tartós fizetésképtelenség esetén kezdeményezik és célja a cég jogutód nélküli
megszűnése valamint a hitelezők törvényben meghatározott módon és sorrendben történő
kielégítése.



Kezdeményezheti:
• maga a cég (az adós)  a legfőbb szerv (tulajdonosok) hozzájárulása szükséges
• a hitelezők  tartozás jogcíme, lejárata, fizetésképtelenség indoklása



az adóst azonnal értesítik és reagálnia kell 8 napon belül

• a végelszámoló
• illetve a sikertelen csődeljárás automatikusan átfordul felszámolásba
A cégbíróság a felszámolást elrendelő végzésben felszámolót jelöl ki.



Felszámoló feladatai TK. 41.old.

 A felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül bármikor létrejöhet az adós és a
hitelező között egyezség.
 Illetve az adós kérelmére a cégbíróság egyezségi tárgyalást tarthat.

A felszámolást két év elteltével be kell fejezni.  A cég jogutód nélkül megszűnik.



A felszámoló és a cégbíróság feladatai a felszámolás befejezésekor
TK. 42.old.

Ha a vagyon a felszámolási költségekre sem elegendő, akkor a felszámoló kérheti az
egyszerűsített felszámolást.

c) A végelszámolás
A végelszámolás esetében a cég megszüntetéséről a tulajdonosok szabad akaratukból döntenek.



Azaz nem fizetésképtelenség vagy egyéb külső kényszer az oka a megszűnésnek.

Minősített többség vagy egyhangú döntés kell  vállalkozási formától függően.
Teendők:
• cégbíróság értesítése
• alkalmazottak értesítése
• végelszámoló kijelölése  ezentúl ő jogosult a cég vezetésére



feladatai TK. 38-39.old.

