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MIRŐL LESZ SZÓ?

• Egyéni vállalkozás, gazdasági társaságok, 

alapítványok, szociális szövetkezetek 

jellemzői, főbb anyagi szabályai 

• A társadalmi vállalkozások alapításának 

és működtetésének fontosabb eljárásjogi 

szabályai.
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TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS 

LEHETSÉGES SZERVEZETI 

FORMÁI

Gazdasági 

társaságok

Civil 

szervezetek, 

alapítványok
Non-profit 

gazdasági 

társaság

Egyéni vállal-

kozások

Klaszter/gesztor
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TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS JOGI 

FORMÁINÁL FELMERÜLŐ 

SZEMPONTOK

• Alapítási szabályok
– Minimális tőke követelemény

– Alapítói taglétszám

– Közhasznú jogállás

• Gazdálkodás
– Üzletszerű gazdasági tevékenység korlátja

• Adózási környezet
– Adókedvezmények

– Illetékmentesség

– Adózott eredmény sorsa

A fenntarthatóság kulcsa az, hogy működési bevételeiből fedezni 
tudja a működés során felmerülő kiadásait!



EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

• Előnyök:

• Nincs tőkeigénye, alacsony alapítási költség, 

gyors alapítás, adószabályai a társas 

vállalkozásokéhoz hasonló (de: általányadózás 

lehetősége) Egyszeres könyvvitel. Gyorsabb 

amortizáció lehetősége.

• Hátrányok

• Korlátlan felelősség.

• Osztalékként ki kell venni a képződő jövedelmet.

• Büntetlen előélet



Gazdasági

társasági

formák

Jogi

személyiség

nélküli GT

Jogi

személyiséggel

rendelkezõ GT

Betéti

társaság

Közkereseti

társaság

Korlátolt

felelõsségû

társaság

Részvény

-társaság

ZRt NyRt

FŐBB GAZDASÁGI TÁRSASÁGI 

FORMÁK



A KÖZKERESETI TÁRSASÁG (KKT)

A közkereseti társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy
korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közös gazdasági
tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyont a
társaság rendelkezésére bocsátják.

Státusa: nem jogi személyiségű jogalany.

Alapítás: természetes és jogi személy egyaránt, társasági 
szerződéssel.

Induló vagyon: pénz + apport.

A tagok felelőssége: a társaság elsősorban saját vagyonával felel.
Amennyiben ez nem elegendő, a tag(ok) közvetlenül, korlátlanul és
egyetemlegesen felelős(ek).

Szervezet: minden tag jogosult a képviseletre. Üzletvezetéssel egy
vagy több tag megbízható.

Megszűnés: a társaságból kilépő tagnak a vagyonrészt három
hónapon belül ki kell adni. A társaság megszűnésekor a fennmaradó
vagyont a vagyoni hozzájárulás arányában fel kell osztani.



A BETÉTI TÁRSASÁG (BT)
A betéti társaság tagjai közös gazdasági tevékenység folytatására 

vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) 

felelőssége korlátlan (a többi beltaggal egyetemlegesen), és legalább 

egy tag (kültag) felelőssége vagyoni betétje mértékéig korlátozott. 

Státusa: nem jogi személyiségű jogalany.        -

Alapítás: természetes és jogi személy, társasági szerződéssel.

Induló vagyon: pénz + apport.

A tagok felelőssége: a beltag felelőssége korlátlan, a kültag felelőssége

vagyoni betétje erejéig.

Szervezet: képviseletére csak beltag jogosult.

Megszűnés: a társaságból kilépő tagnak a vagyonrészt három hónapon 

belül ki kell adni. Megszűnik a társaság akkor, ha valamennyi beltag 

kiválik, és csak kültagok maradnak.



Korlátolt felelősségű társaság (kft)

A kft, mint gazdasági társasági forma a viszonylag tőkeerős gazdasági 
vállalkozások legegyszerűbb típusa. Taglétszáma nem túl nagy. A 
társaság kötelezettségeiért a tagok nem felelnek.

 Státusa: jogi személy.

 Alapítás: jogi személyek, természetes személyek (egy tag is 
alapíthat: egyszemélyes társaság) társasági szerződéssel. A 
társaság vagyona a törzstőke, amely az egyes tagok 
törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét összege minimum 
100 ezer Ft. A törzstőke összege minimum 3 millió Ft.

 Tagok felelőssége: a kívülállókkal szemben a társaság felel, a 
tagok a társaság kötelezettségeiért nem felelnek, csak a bevitt 
vagyon erejéig.

 Szervezet: tulajdonosi szerve a taggyűlés. A törzsbetétek minden 
10 ezer Ft-ja egy szavazatra jogosít. Ügyintéző szerve: az 
ügyvezetők. Ellenőrző szerve: a felügyelőbizottság (legalább 3 
fő), melynek létrehozása kötelező, ha a törzstőke 50 millió Ft-nál 
nagyobb, és a tagok száma 200 főnél több.

 Megszűnés: a fennmaradó vagyonból a pótbefizetéseket vissza kell 
téríteni, a további részt a tagok között a törzsbetétek arányában kell 
felosztani. 



A részvénytársaság (rt)

A nagy létszámú, tőkeerős társaságok jellemző típusa. Olyan
gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű
alaptőkével rendelkezik, és ez az alaptőke szintén előre
meghatározott névértékű részvényekből áll.

Státus: jogi személy

Alapítás: jogi személy, természetes személy. (Egyszemélyes rt-t
kizárólag az állam alapíthat).

Szervezet: tulajdonosi szerve a közgyűlés, melyben 1 részvény 1
szavazat. A szavazat mértéke a névértékhez igazodik. Ügyvezető
szerve az igazgatóság (3-11 tagú). Tagjai az igazgatók
(részvényesek, vagy más személyek; a közgyűlés választja).
Ellenőrző szerve a felügyelőbizottság (3-15 tag), létszáma mindig
kötelező.

Megszűnés: a fennmaradó vagyont a részvényesek között részvényeik
arányában kell felosztani.



JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSASÁG 

ALAPÍTÁSA

1. Alapítói okirat elkészítése

2. Számlanyitás, aláírási címpéldány, 

alaptőke elhelyezése

3. Cégbírósághoz benyújtás, adószám 

kérése

4. Előtársaságként működés

5. Jogerős határozat után előtársasági 

bevallás



A SZÖVETKEZET

 A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az önsegély 
elvének megfelelően létrehozott közösség. 

 Alapításhoz: legalább 7 tag szükséges (iskolaszövetkezet 
és takarékszövetkezet esetén legalább 15 tag).

 A szövetkezet irányítása önkormányzati elven működik. 
◦ A tagság maga dönt a szövetkezet működésének, gazdálkodásának 

és a tagok érdekeit szolgáló más tevékenységének kérdésében, 
◦ a vezető testületek megválasztásában és hatásköreik 

meghatározásában, 
◦ a tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározásában. 
◦ A legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés.

 A szövetkezetet 50 tag alatt ügyvezető elnök, nagyobb 
létszámnál legalább 3 tagú igazgatóság irányítja, 
amelynek elnöke egyben a szövetkezet elnöke is.

 A szövetkezet vagyonával felel tartozásaiért, a tagok 
felelőssége korlátozott.



ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Cégbejegyzési eljárási illetékek:

• zártkörűen működő részvénytársaság, kft 100.000 Ft,

• közkereseti társaság, és betéti társaság 50.000 Ft,

• egyéb jogi személy 100.000 Ft,

• egyéni cég bejegyzése 30.000 Ft,

• szociális szövetkezet bejegyzése illetékmentes.

Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás esetén az eljárási 

illetékek csökkennek:

• zrt és kft bejegyzése 50.000 Ft,

• kkt és bt bejegyzése 25.000 Ft,

• egyéni cég bejegyzése 15.000 Ft.
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SZERVEZETI FORMÁK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPÍTÁS

Legfőbb 

különbségek KFT

Nonprofit 

gazdasági 

társaság

Szociális 

szövetkezet

Civil szervezet  

Alapítvány -

Egyesület

Tőke

jegyzett tőke

min. 3 millió

jegyzett tőke 

függ a gt

típusától

Vagyoni 

hozzájárulásból 

álló tőke

Egyesület: nincs

Alapítvány: 

induló tőke

Cél

tulajdonosok 

tőkejövedelmet 

érjenek el

nem jövedelem 

szerzésre 

irányuló közös 

gazdasági 

tevékenység 

folytatása

hátrányos 

helyzetű tagjai 

részére 

munkahelyteremt

és

valamely 

közösség 

érdekében 

végzett 

tevékenység

Alapító tagok 

száma

egyszemélyes is 

lehet

egyszemélyes is 

lehet min. 7 tag

Egyesület: min. 

10 tag 

Alapítvány: min 

1 alapító



Forrás: Berényiné Bosch Cecília
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SZERVEZETI FORMÁK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA GAZDÁLKODÁS

Legfőbb 

különbségek KFT

Nonprofit gazdasági 

társaság Szociális szövetkezet

Civil szervezet  

Alapítvány - Egyesület

Adózott eredmény

osztalékként 

kifizethető

tagok között nem 

osztható fel, de a 

gazdasági társaság 

vagyonát gyarapítja

közösségi alapképzés:

nem oszthatja fel, létesítő 

okiratban szereplő cél 

szerinti tevékenységre 

fordítja

tagjai gazdasági, 

kulturális, oktatási 

szociális 

szükségleteinek 

kielégítésére

Üzletszerű 

gazdasági 

tevékenység

korlátozás nélkül 

folytathat

csak kiegészítő 

jelleggel folytathat

korlátozás nélkül 

folytathat

összes tevékenységnek 

60%-t nem érheti el a 

gazdasági-vállalkozási 

tevékenység összes 

bevétele

Közhasznú 

jogállás -

alapításkor is kérhet 

közhasznú besorolást, 

ha:

alapításkor nem 

kérhető

legalább két lezárt 

üzletév alapján 

igényelhető

közszolgálati 

szerződést kötött és 

vállalja a Civil tv. 

szerinti közhasznúsági 

feltételek teljesítését



FOGLALKOZTATÁSI 

FORMÁK

• Munkaviszony

• Megbízási jogviszony

• Szociális szövetkezet esetén tagi 

munkavégzési jogviszony
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INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI FORMA

TAGI MUNKA VÉGZÉSI JOGVISZONY

• Személyi jövedelemadóban önálló tevékenységnek minősül 

(költségelszámolási lehetőség)

• Rugalmas foglalkoztatási szabályok

• Természetbeni juttatás lehetősége (termelt javakból)

• Nincs TB fizetési kötelezettség, de nincs biztosítási jogcím sem.

• Természetbeni egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít

• Öregségi nyugdíj jogosultságot csak akkor keletkeztet, ha a tagi 

munkavégzés ellenértékeként pénzbeli juttatást adnak.
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TAGI MUNKAVÉGZÉS 

FELTÉTELEI

Ki létesíthet és tarthat fenn tagi munkavégzési jogviszonyt?

• A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső

• A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy. 

Juttatások

• szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakból, vagy 

• pénzbeli juttatás

• készétel vásárlására jogosító utalvány

Készítette Berényiné Bosch Cecília 18


