Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a
piac kapcsolata. Az üzleti terv.
Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra)
A pár egyik tagja olvassa el az „A”, másik a „B” törvényrészletet, majd közösen
válaszolják meg a kérdéseket!
„A” jogforrás: 2009. évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)
2.§
(1) Magyarország 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.
(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői
tevékenységre,
b) a szolgáltató állatorvosi tevékenységre,
c) az ügyvédi tevékenységre,
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
e) a közjegyzői tevékenységre,
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.
3.§
(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:
a) aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
b) akit
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím],
nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági
(1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet)
bűncselekmény,
bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk.
XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom
biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet),
pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók
érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott
adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény
miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól
nem mentesül,
d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

4.§
(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentése
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a
változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kezdeményezhetők.
5.§
(1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló
szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény
rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés
a) személyesen a Hatóság útján vagy
b) ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban:
elektronikus bejelentés)
kell megtenni.
6.§
(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét,
születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím),
értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban 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 a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi
jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód 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 (a továbbiakban: Art.)
meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való
bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
(2) A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai
és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek
lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok.
7.§
(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően
töltötte ki, vagy a bejelentő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a nyilvántartást
vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus
rendszeren keresztül - a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz
történő továbbítását követően - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni
vállalkozó statisztikai számjelét.
(3) A (2) bekezdésben foglalt adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv az
egyéni vállalkozót - azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával

egyidejűleg - nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy a Hatóság közreműködésével átadja
a 9. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a bejelentő részére.
(6) Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.
8.§
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az
egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és
illetékmentes.
9.§
A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),
d) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1)
bekezdésének c) pontja szerinti megjelölését,
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát.
10.§
(1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a
továbbiakban: igazolvány) állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét,
a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az
igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
(5) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem
feltétele.
15.§
(1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes
vagyonával felel.
(2) Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen,
fióktelepen végezheti.
(3) 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.
16.§
(1) Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban
meghatározott bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót
foglalkoztathat.

„B” jogforrás: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (részletek)

HARMADIK RÉSZ
GAZDASÁGI TÁRSASÁG
3:88. § [A gazdasági társaság fogalma]
(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok
vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások,
amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.
(2) A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a
veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A társaság a tag részére tárgyévi adózott
eredménye, illetve szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést vagy más vagyoni
szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely valamely tagot a
nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár.
(3) A tag a többi taggal és a társaság szerveivel köteles együttműködni, nem fejthet ki olyan
tevékenységet, amely a társaság céljainak elérését veszélyezteti.
3:89. § [Formakényszer]
(1) Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság
vagy részvénytársaság formájában alapítható.
(2) A gazdasági társaság nevében a gazdasági társaság formájára vonatkozó elnevezést
vagy annak e törvényben meghatározott rövidítését kell feltüntetni.
3:90. § [A társaság tagjai]
(1) Természetes személy egyidejűleg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul
felelős tagja. Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet.
(2) Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég nem lehet gazdasági társaság
korlátlanul felelős tagja.
(3) Nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem lehet gazdasági társaság tagja,
aki eltiltás hatálya alatt áll.
(4) A részvénytársaság tagjai a részvényesek.
3:94. § [A gazdasági társaság létesítő okirata]
A gazdasági társaság létesítő okirata - a részvénytársaság és az egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaság kivételével - a társasági szerződés. A részvénytársaság létesítő okirata
az alapszabály, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságé az alapító okirat.
3:95. § [A létesítő okirat alaki követelményei]
(1) A létesítő okiratot valamennyi alapító tagnak alá kell írnia. A tag helyett a társasági
szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkező képviselője is aláírhatja.
(2) A létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító
jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
3:100. § [A társaság alapításának bírósági bejelentése]
(1) Gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy
ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni
a nyilvántartó bíróságnak.
(2) Ha a gazdasági társaság alapítása hatósági engedélyhez kötött, a bejelentést a jogerős
engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell teljesíteni.
3:138. § [A közkereseti társaság fogalma]

Közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság
tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a
társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által
nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak.
3:154. § [A betéti társaság fogalma]
A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság
tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a
társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a
továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett
kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy
másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért - ha e törvény eltérően
nem rendelkezik - nem tartozik helytállási kötelezettséggel.
3:155. § [A betéti társaságra alkalmazandó szabályok]
A betéti társaságra - az e címben foglalt eltérésekkel - a közkereseti társaságra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
3:156. § [Ügyvezetés]
A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.
3:159. § [A korlátolt felelősségű társaság fogalma]
A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott
összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a
társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben
megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni
.
3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke]
(1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek
lehetnek; az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
(2) Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.
(3) Ha egy törzsbetét szolgáltatására több személy közösen vállal kötelezettséget, a
kötelezettséget vállaló személyeket a törzsbetét szolgáltatásának kötelezettsége
egyetemlegesen terheli.
(4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.
3:210. § [A részvénytársaság fogalma]
A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és
névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a
részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének
szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes - ha e törvény
eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni.
3:211. § [A részvénytársaság működési formája]
(1) Az a részvénytársaság, amelynek részvényeit tőzsdére bevezették, nyilvánosan működő
részvénytársaságnak (nyrt.) minősül.
(2) Az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen
működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül.
(3) A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozatára van szükség; e határozat a zártkörűen működő
részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása esetén a

részvénytársaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésével, nyilvánosan működő
részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a részvények
tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.
3:212. § [Alaptőke]
(1) Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje.
(2) A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió
forintnál. A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb
húszmillió forintnál.

KÉRDÉSEK A JOGFORRÁSOK ALAPJÁN:
1.) Töltsék ki az alábbi táblázatot!
Egyéni vállalkozó

Gazdasági társaság

Tevékenységét szabályozó
törvény

Fajtái
Vagyoni felelősség a
vállalkozás kötelezettségeiért (korlátolt/korlátlan)
A vállalkozás alapítását
hol/hogyan kell bejelenteni?
2.) Melyik vállalkozási formá(k)ra igazak az alábbi állítások?
(Lehetséges válaszok: egyéni vállalkozó, kkt.,bt., kft., rt.)
a) A tulajdonosi hozzájárulást törzsbetétnek nevezzük.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
b) Létesítő okirata az alapszabály.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
c) Nincsen törvény által előírt alapítási minimum összeg.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
d) Lehet alkalmazottja.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
e) Van beltagja és kültagja is.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….

