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ELŐSZÓ

A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány sikeresen pályázott az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Európai Területi Együttműködési (ETE) Program keretében a szlovákiai Regionalne Poradenské a
Informačné Centrum-mal a határ mindkét oldalán megvalósuló vállalkozásfejlesztési tevékenységekre.
A program mottója szerint – mely a pályázók meggyőződése is – az összefogással, az Európai Unió adta lehetőségek megismerésével, kihasználásával
mindenki nyerhet, együtt erősebbek lehetünk. A régióban rejlő lehetőségek megismerésével, kihasználásával térségünk vállalkozói eredményesebben vehetik fel a piaci küzdelmet azokkal a vállalkozásokkal, melyek
számára a szabad piaci lehetőségek már sokkal korábban adottak voltak.
A megvalósult tevékenységekkel legfontosabb célkitűzésünk az volt,
hogy a magyar-szlovák határ mentén működő kis-és közepes vállalkozások fennmaradásának esélyei nőjenek, partnerséget építve határon átnyúló vállalkozói és beszállítói kapcsolatok jöjjenek létre. A programba bekapcsolódó vállalkozások és érdeklődők személyes tapasztalatukon át ismerhették meg az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket és kihívásokat.
Jelen kiadvány célja is az, hogy a magyarországi vállalkozási környezet vázlatos bemutatásával segítséget, eligazodási pontokat nyújtson az érdeklődőknek vállalkozás indítással, folytatással összefüggő kérdéseik megválaszolásához.
Az Európai Uniót alkotó államok a kezdetektől alapvetésnek tekintették az áruk, a szolgáltatások, személyek és a tőke szabad mozgását. Ezen
alapelvek a különböző területeken eltérő mértékben és módon valósulnak
meg, de ezek nélkül nem jöhet létre versenyképes uniós gazdaság. Támogatott pályázatunk is ezen elvek mentén részesülhetett az európai uniós
és hazai forrásokból. Szeretnénk szerény eszközeinkkel is hozzájárulni az
egységes európai piac megerősödéséhez, a torzításmentes gazdasági verseny, az esélyegyenlőség fenntartásához, mert meggyőződésünk, hogy országainkban ezen a téren még számos a tennivaló. Mint pályázók ehhez a
munkához várunk további segítséget, együttműködést, és közös cselekvést mindazoktól, akik elkötelezettek az egységes uniós piac és gazdaság
erősítésében, mely egyben az egyes tagnemzetek lehetőségeit és esélyeit is erősíti.
A nehezedő és egyre szövevényesebbé váló gazdasági környezetben kön�3

nyen romlanak a vállalkozások piaci esélyei, talpon maradásuk gyakran kilátástalannak tűnik, ugyanakkor minden pillanat egyben új lehetőséget is
rejt. Napjaink gazdasági kényszere a versenyképesség megőrzése érdekében az innováció, a megújulási készség és képesség állandó szinten tartása
és fejlesztése, megfelelés a kor kihívásainak.
A könyv alapismereteket tartalmaz a vállalkozások működési környezetével, üzletvezetési, számviteli, adózási kérdéseivel kapcsolatban, de
korántsem vállalhatjuk fel azt, hogy csupán e kiadvány megismerésével
kellően el lehessen igazodni a folyamatosan változó vállalkozási és jogi
környezetben.
A tárgyalt témakörökben egy-egy dologról a legfontosabb alapismereteket
tekintjük át, a gyorsan változó jogszabályok közepette, az esetleges tévedés jogát fenntartva. A konkrét problémával ajánlatos ezután célirányosan,
megfelelő képzettségű szakemberhez, tanácsadóhoz fordulni. E területen
a pályázók is készséggel ajánlják fel adatbázisukat és szakembereik közreműködését. A könyv terjedelme nem ad lehetőséget arra, hogy a tárgyalt
témakörben mindenre kiterjedő, pontos információkat nyújtson – a célja
sem az – de kellő útmutatást nyújthat a vállalkozásokhoz kapcsolódó legfontosabb ismeretanyag területén.
Sikeres és hosszantartóan eredményes vállalkozást kívánva, ajánljuk figyelmükbe kiadványunkat.
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BEMUTATKOZÁS
A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1993. óta segíti a kis- és középvállalkozások alapítását, működési
feltételeinek megteremtését, fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.
Ezzel is hozzájárulva a munkanélküliség mérsékléséhez, gazdasági eredményeink növekedéséhez.
Napjainkban és a jövőben a következőken kiemelt tevékenységeinket és
szolgáltatásainkat ajánljuk és kínáljuk a vállalkozók és minden érdeklődő
számára:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Folyamatos tanácsadás a vállalkozásokat érintő szabályokról (adózás,
társadalombiztosítás, könyvvezetés, pénzügyek, marketing stb.)
Mikrohitel nyújtása kis- és középvállalkozások részére: OMA alapból:
7,0 MFt összegig, 8 éves futamidőre, kamat mértéke: 6,5%
Európai Unió által támogatott mikrohitelek bemutatása és elérhetővé tétele. (Mikrohitel Plusz és Új Magyarország mikrohitel, valamint
egyéb fejlesztési banki konstrukciók)
Vállalkozások részére témaspecifikus tanácsadás, képzések.
Megvalósíthatósági-,termelékenységgel-, hatékonysággal kapcsolatos
tanulmányok, vizsgálatok készítése, tréningek, kutatások.
Tanfolyamok marketing, vállalkozásvezetés, pénzügyek, tudatos fogyasztói magatartás, Uniós pályázatok témakörökben.
A piaci árnál kedvezőbb áron bérelhető irodák a komáromi Vállalkozók Házában és Tatabányán.
Egyéni igényekhez igazodó ismeretfrissítés, speciális eladásösztönző
tréningek.
Elsősorban alapítványok, illetve a nonprofit szektor egyéb szereplői
részére, egyes szakterületek, illetve teljes működési feladatok átvállalása.
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Irodáink címei, elérhetőségei:
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
T/F: 34-311-662
www.kem-hvk.hu
email:info@kem-hvk.hu
2900 Komárom, Árpád út 21.
(Vállalkozók Háza)
T/F: 34-344-485

Együttműködésben az Esztergomi Ipartestülettel:
2500 Esztergom, Simor János u. 17.
T/F: 33-413-015
www.eipar.hu
RPIC Szlovákiai Irodája:
Regionálne Poradenské Informačné Centrum Komárno
945 01 Komárno, Eötvösova 12.
Tel: ++ 421 35 7701 938
Fax: ++ 421 35 7701 938
www.rpickn.sk

6

Tartalomjegyzék
Külföldiek vállalkozási lehetőségei Magyarországon		
Európai Részvénytársaság (SE)					
Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)				
Európai Szövetkezet (SCE)					
Leányvállalat, kereskedelmi képviselet,				
Az egyéni vállalkozás						
1. Az egyéni vállalkozás általános szabályai				
Az egyéni vállalkozás működési szabályai			
2. A vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges
szakképzettségek szabályozása					
3. Néhány terület speciális szabályozása				
3.1. Működési engedély						
3.1.1. Alkalmi árusítás, üzleten kívüli (házaló) kereskedelem
3.1.2. Szeszes italok árusítása					
3.1.3. Nyitvatartás						
3.1.4. Bizonylatok						
3.1.5. Vásárlói kifogások						
4. Telepengedély						
4.1.Telepengedélyhez kötött tevékenységek			
4.2. Csupán bejelentéshez kötött ipari tevékenységek		
4.3.Telepengedély iránti kérelem					
A szellemi tulajdonjogok fontossága				
Gazdasági társaságok						
1. Cégbírósági bejegyzés, nyilvántartás				
1.1. Végelszámolás						
1.2. Csődeljárás, felszámolás					
2. Közkereseti (kkt.) és a betéti társaság (bt.)			
2.1. A közkereseti társaság (kkt.)					
2.2. A betéti társaság (bt.)						
3. A korlátolt felelősségű társaság (KFT)				
4. Zártkörűen működő részvénytársaság				
A részvénytársaság (rt.) fogalma (GT)				
Zártkörű részvénytársaság néhány sajátos jellemzője		
Az adózásról általában						
1. Adónemek, adófajták						
2. Az adóhatóságok						
3. Az adózás rendje						
4. A vállalkozások kötelezettségei				
Az egyéni vállalkozó adózása					
Általános forgalmi adó						
Az általános forgalmi adó alapja és mértéke			
A társasági és osztalékadó					

9
9
10
10
11
13
13
15
20
21
24
26
27
28
28
29
29
30
31
33
34
36
38
43
43
45
45
48
49
54
54
55
58
58
58
59
60
64
68
70
73

7

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)				
Helyi iparűzési adó						
Cégautó adó							
Egészségügyi hozzájárulás fizetése				
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás			
Helyi adók							
Építményadó							
Telekadó							
Kommunális adó						
Az idegenforgalmi adó					
Iparűzési adó							
Belföldi gépjárművek adója					
Társadalombiztosítás						

8

76
79
80
81
83
84
84
85
85
86
87
87
89

			 Külföldiek vállalkozási  

lehetőségei
Magyarországon
Az Európai Uniós csatlakozással Magyarország mint az EU teljes jogú
tagja kötelezettséget vállalt arra, hogy az uniós jogszabályokat területén betartja és követi. Ezért az Európai Unióban alapított vállalkozások a törvények keretein belül Magyarországon is tevékenykedhetnek, illetve az Európai Unió állampolgárai Magyarországon is alapíthatnak vállalkozásokat. (Az
Európai Közösség Alapító Szerződése 12. cikk)
Először azokat a lehetőségeket tekintjük át, melyekhez az uniós állampolgárnak vagy vállalkozásnak nem szükséges Magyarországon új vállalkozást alapítania. A további fejezetekben pedig áttekintjük a Magyarországon
alapított vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
Az unión belül megvalósuló letelepedési jog szabadsága garantálja,
hogy ha egy vállalkozást valamely tagállam rendelkezéseinek megfelelően
alapítottak és székhelye az Unión belül található, akkor szabadon végezhet gazdasági tevékenységet bármely tagállamban. Az uniós vállalkozások
egységes adatbázisa elérhető a következő internet címen: www.ebr.org. Az
Európai Unió alapelveivel összhangban támogatja a belső piaci határokon
átnyúló együttműködéseket, ezáltal a vállalkozások az Unió egységes piacán egyazon vállalatként jelenhetnek meg így az adminisztrációs költségeik lényegesen alacsonyabbak lehetnek.
Három olyan társasági forma létezik, amelyek alapján közösségi jogi
személy jön létre és ezeket a magyarországi szabályozás is tudomásul veszi: az Európai Részvénytársaság (SE), az Európai Gazdasági Egyesülés
(EGE) és az Európai Szövetkezet (SCE).
Európai Részvénytársaság (SE)
Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság
(jogi személy) részvételével.
Tőkéjét euróban kell megadni, a jegyzett tőke minimális összege
120.000 euró. Székhelye a közösség területén belül van. Az SE bejegyzésével és bejegyzésének törlésével kapcsolatos értesítés tájékoztató jelleggel megjelenik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (A Tanács
2157/2001/EK rendelete).
Az SE alapítására a székhelye szerinti tagállamnak a nyilvánosan működő
részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályai vonatkoznak.
Külföldiek vállalkozási  
lehetőségei Magyarországon
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Az SE létrehozható:
• egyesüléssel;
• európai holding részvénytársaság alapításával;
• európai részvénytársaság formában működő leányvállalat alapításával;
• átalakulással.
Az Európai Részvénytársaság a bejegyzés helye szerinti tagállamban
adózik összes jövedelme után, de a székhely országtól eltérő államban lévő
telephellyel rendelkező társaság esetén a telephely nyeresége fekvés szerinti tagállamban adóztatható. A társaság székhelyét és telephelyeit felszámolási eljárás nélkül helyezheti át egyik tagállamból a másikba.
Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)
Az Európai Gazdasági Egyesülés főként kis- és középvállalkozások közösségi szintű megjelenéséhez biztosít kereteket, segítve azok határokon
átívelő együttműködését. Kiemelendő, hogy az egyesülés célja saját nyereségszerzés nem lehet. A tevékenység az alapító tagok gazdasági tevékenységéhez igazodik, és nem terjedhet túl a tevékenységi kör kiegészítésén, a közös eredményesség javítása érdekében. (A Tanács 2137/85/EGK
rendelete). Ez a forma különösen alkalmas lehet határok menti együttműködés, piacbővítés és erőforrások jobb összehangolását megalapozó kezdeményezések keretéül kis-és középvállalati körben.
Az alapításban gazdasági társaságok, más jogi személyek, közjogi intézmények, valamint gazdasági jellegű tevékenységgel foglalkozó magánszemélyek vehetnek részt, amelyek közül legalább két alapító tag székhelyének különböző tagállamban kell lennie.
Az egyesülést abban a tagállamban kell bejegyezni, ahol a székhelye található. Tagjai az EGE tartozásaiért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Székhelyét áthelyezheti egyik tagállamból másik tagállamba. Nem
foglalkoztathat 500 munkavállalónál többet.
Európai Szövetkezet (SCE)
Az SCE alapvető célja tagjai szükségleteinek kielégítése és tagjai gazdasági és szociális tevékenységeinek fejlesztése. (A Tanács 1435/2003/EK
rendelete). Ez a társulási forma lehetővé teszi, hogy tagjai úgy működjenek közre közös tevékenységeket végezve, hogy önállóságukat megtarthassák.
Legalább öt természetes személy vagy valamely tagállam joga alapján
alapított, a közjog vagy magánjog hatálya alá tartozó szervezet által alapítható, ha közülük legalább kettő más-más országban honos.
A tagok - önállóságukat megőrizve - belső megállapodások révén törekedhetnek gazdasági és társadalmi tevékenységük fejlesztésére.
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Az SCE székhelye a közösség területén van, ugyanazon tagállamban,
ahol a központi ügyvezetése, de áthelyezhető másik tagállamba. Az SCE-t
az alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállamban jegyzik be, a részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A jegyzett tőke
minimális összege 30.000 euró, melyet az előzőeknek megfelelően a tagokhoz rendelt részvények testesítenek meg. A nyereséget a folytatott üzleti
tevékenység szerint kell felosztani, vagy vissza kell tartani a tagok szükségleteinek kielégítése érdekében. Ez a forma létrehozható pl. különböző tagállamokban működő szövetkezetek egyesülésével is.
Az európai unió kis-és középvállalati stratégiájával összhangban, az adminisztrációs terhek csökkentése és a piacra jutás esélyeinek növelése érdekében olyan új egységes európai társasági forma bevezetését tervezi,
mely ezeket a célokat szolgálná. A tervezett társasági forma segítségével a
vállalkozásoknak nem kell majd működésükre és felépítésükre vonatkozó,
országonként eltérő szabályoknak megfelelniük, megkönnyítve a kisvállalkozások tevékenységét más EU-tagállamban.
Leányvállalat, kereskedelmi képviselet,
fiók vagy ügynökség is szabadon létrehozható bármely tagállamban.
Az egyéni vállalkozóként való letelepedéshez tartózkodási engedélyt kell
igényelni, amelyet a kérelmező automatikusan megkap. A kérelmet visszautasítani csak akkor lehet, ha a tartózkodási engedély kiadása az ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi rendelkezéseit sérti.
Külföldi részesedést szerezhet magyarországi gazdasági társaságban,
szövetkezetben. Külföldi részvétellel működő társaság más gazdasági társaság, illetve szövetkezet alapításában részt vehet, társaságot maga is alapíthat és működő társaságban, illetőleg szövetkezetben részesedést szerezhet.
(1998. évi XXIV. törvény a Külföldiek magyarországi befektetéseiről)
A leányvállalat a külföldi vállalkozás által a fogadó Magyarországon, az
itteni cégformáknak megfelelően létrehozott, önálló jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság.
Az 1997. évi CXXXII. törvény rendelkezik a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről.
E törvény szerint fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem
rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége,
amelyet önálló cégformaként a magyar cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek. Kereskedelmi képviselet pedig a külföldi vállalkozás saját nevében vállalkozási tevékenységet nem folytató, a
magyar cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely - a külföldi vállalkozás nevében és javára - szerződések
közvetítésével, előkészítésével, megkötésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el.
A fióktelepnél és a kereskedelmi képviseletnél foglalkoztatottak a külföldi vállalkozással állnak munkaviszonyban, azonban rájuk is a MagyarorKülföldiek vállalkozási  
lehetőségei Magyarországon
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szágon hatályos munkajogi szabályok érvényesek. (1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről)
A vállalkozási tevékenységére, belföldi piaci magatartására a belföldi székhelyű vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadók A fióktelep könyvvezetésére, éves beszámoló készítésére, a beszámoló nyilvánosságra hozatalára
és közzétételére vonatkozó előírásokat, valamint az ezekkel összefüggő sajátos szabályokat és mentességeket a számviteli törvény [2000. évi C. törvény
a Számvitelről], illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet tartalmazza.
A fióktelepek és a kereskedelmi képviseletek, csak a szükséges engedélyek (pl. működési engedély, telepengedély vagy hatósági engedély)
beszerzése után folytathatnak engedélyköteles tevékenységet.
A kereskedelmi képviselet saját nevében vállalkozási tevékenységet, továbbá a külön törvény szerinti ügyvédi, külföldi jogi tanácsadói tevékenységet nem folytathat.
A magyarországi külföldi befektetéseket segíti ösztönzi a Magyar Kereskedelmi és Befektetési Ügynökség. (www.itdh.hu)
Az egyes európai országokban érvényes gazdasági szabályozó rendszerről
kiváló áttekintést szerezhetünk a http://ec.europa.eu/youreurope/business
internetes oldalról.
Hasznos segítségül szolgálhatnak az Enterprise Europe hálózat irodái
is: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
A http://ec.europa.eu/solvit/site/ oldalról pedig olyan irodákat találhatnak
a vállalkozók, amelyek azoknak a problémáknak a megoldásához nyújtanak gyakorlati segítséget, melyekkel az uniós vállalkozások más tagállamokban a helytelen uniós piaci jogszabály alkalmazása miatt szembesülnek.
Az Európai Uniós elveknek megfelelően Magyarországon az uniós állampolgárok, illetve a svájci állampolgárok munkavállalási engedély nélkül
dolgozhatnak. A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni valamennyi szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását.
A bejelentésnek személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmaznia
kell a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony
létrejött-e vagy éppen megszűnik.(1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról)
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		Az egyéni vállalkozás
					 1. Az egyéni vállalkozás általános szabályai
Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről a 2009. évi CXV. törvény rendelkezik, amely szabályozza e vállalkozási forma létrehozásának, működésének és megszűnésének feltételeit. Ez a törvény az egyéni vállalkozás
kereteiben folytatható gazdasági tevékenységet bizonyos feltételek esetén nagymértékben hasonlatossá tette a gazdasági társaságok működési
kereteihez. A legélesebb és mélyreható változás, hogy működtethető ezen
túl az alapító korlátolt mögöttes vagyoni felelősségével is egyéni cég. Az
egyéni cég azonban a társasági adó törvény (1996. évi LXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról) szabályai szerint adózik. A korábbi törvény alapján a cégbíróságokon bejegyzett egyéni cégek esetében e törvény
2010. május 31-ig ad határidőt arra, hogy e törvény szerint módosítsák működésüket vagy pedig az egyéni cégként történő működés lehetősége a határidő lejártával megszűnik. Ez az utóbbi történés az egyéni vállalkozói jogviszony fennállását nem érinti.
Az új egyéni cégként történő működés esetén a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon megszűnik
az egyéni vállalkozói tevékenységre jogosultság!
A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi
CXVII. törvény (SZJA törvény) alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősül az az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló a 2009. évi CXV.
törvény alapján felfektetett egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő
magánszemély, a nyilvántartásban rögzített tevékenységek tekintetében.
A közjegyző, a törvényben szabályozott közjegyzői tevékenysége tekintetében (kivéve, ha közjegyzői iroda tagja), az önálló bírósági végrehajtó, az
egyéni szabadalmi ügyvivő, az egyéni ügyvéd, a magán-állatorvos.
A Magyar Köztársaság 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.
Egyéni vállalkozó lehet minden cselekvőképes magyar állampolgár.
Külföldiek közül egyéni vállalkozó lehet az Európai Unió tagállamának
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes,
más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
az egyéni vállalkozás
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állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, továbbá azon
külföldiek, akik a szabad mozgás és tartózkodás jogát jogszabály alapján Magyarországon gyakorolhatják.
A Magyar Köztársaság területén természetes személy az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló törvény rendelkezései szerint folytathat üzletszerű - rendszeres, nyereség- és vagyonszerzés céljából végzett
tevékenységet saját gazdasági kockázatvállalás mellett egyéni vállalkozóként. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy
az erre irányuló szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű
hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) az idézett törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. Bejelentés elsősorban elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül vagy személyesen (az egyéni vállalkozási tevékenység székhelyén illetékes Okmányirodánál) tehető. A székhely meghatározás tekintetében a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény rendelkezései szerinti értelmezést kell követni. E szerint a vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés,
az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.
A természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és
egyidejűleg nem lehet egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlan
felelős tagja.
Egyéni vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezőgazdasági őstermelői tevékenység (SZJA törvény szerinti igazolvány szükséges) és az
ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének és folytatásának nem feltétele!
Ha a bejelentés megfelelő volt és a Hatóság elfogadta, akkor automatikusan beszerzi az egyéni vállalkozás adóazonosító jelét, valamint statisztikai
számjelét. A bejelentés alapján a Hatóság az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad a bejelentőnek. Az igazolás a bejelentett adatokon túl többek között tartalmazza az egyéni vállalkozó adóazonosító jelét,
statisztikai számjelét és vállalkozásának nyilvántartási számát. Amennyiben a bejelentés elektronikusan történt és nem az illetékes Okmányirodánál (itt erre felhívják a figyelmet) akkor az illetékes adóhatóságnál a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelentkezni az
iparűzési adó hatálya alá. A szükséges bejelentések elmulasztása miatt az
adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
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Ha a vállalkozást egyéni cég keretében tervezi a vállalkozó működtetni, a bejelentés helyett az illetékes cégbírósághoz kell a bejegyzés iránti
kérelemmel fordulni. A kérelem benyújtása egyúttal az állami adóhatóság
felé teljesített bejelentési kötelezettség is.
-

-

  Nem lehet egyéni vállalkozó:
aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg
az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó,
végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Az egyéni vállalkozás működési szabályai

Az egyéni vállalkozó tevékenységét az elfogadott bejelentés birtokában,
a hatályos jogszabályok szerint végezheti, a bejelentésben megadott tevékenységi körökben. A bejelentés során meg kell jelölni a főtevékenységet és
a végezni kívánt további tevékenységeket. A tevékenységi körök meghatározása adózási szempontból fontos, mert ÁFA levonási jog, visszaigénylés, illetve költségelszámolás csak a vállalkozási tevékenységek körébe tartozóan
megengedett. Értelemszerűen főtevékenységként olyan tevékenységet kell
megjelölni, amelyből a legnagyobb árbevételt realizálja a vállalkozó. Ha a
tevékenység folytatását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti,
csak annak megléte esetén kezdhető meg és folytatható az egyéni vállalkozói tevékenység.
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az
általa határozatlan időre foglalkoztatott, személyesen közreműködő alkalmazottai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.
A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell.
Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység
folytatásában. Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és középfokú szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat.
Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni
vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni!
Segítő családtagként (az 1997. évi LXXX törvény határozza meg a foaz egyéni vállalkozás
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galmat) a vállalkozó közeli hozzátartozója foglalkoztatható. Közeli hozzátartozó többek között a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a testvér, az
örökbefogadott.
Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért
teljes vagyonával korlátlanul felel! Az egyéni vállalkozó gazdasági
tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak
e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.
Székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelő-, szolgáltató egységét az ott
folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni.
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változás-bejelentési űrlap) a Hatóságnak
bejelenteni. Az egyéni vállalkozó - választása alapján - az állami adóhatóság
által vezetett nyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat a változás-bejelentési űrlappal együtt előterjesztve a Hatóság útján juttathatja el az állami adóhatósághoz. Igazolvánnyal rendelkező
egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az
igazolvány beérkezésének napján határozattal visszavonja, és határozatát
közli a nyilvántartást vezető szervvel is.
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére lényegében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésnek bejelentésére
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni
vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új
kötelezettséget nem vállalhat, azonban az egyéni vállalkozói tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni!
Ha az egyéni vállalkozó másnak munkát ad, akkor foglalkoztatóként
a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt a
székhelye szerint illetékes adóhivatalnál (APEH) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdése alapján
bejelentési kötelezettsége keletkezik. A bejelentés csak az adóhivatal által rendszeresített formában és módon történhet.
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Az egyéni vállalkozói tevékenységre való
jogosultság megszűnése
Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának
joga, ha:
- az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre rendszeresített elektronikus űrlapon - a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján,
- az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat
jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni
vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az
átruházás napján,
- az egyéni vállalkozó halála napján,
- az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének
a napján,
- ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján.
Az egyéni vállalkozó bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti tevékenységét, ennek nincs semmiféle időkorlátja, akár a tevékenység megkezdésének másnapján dönthet úgy, hogy mégsem lesz vállalkozó.
Nem kötött a visszaadás lehetősége és ideje adó- és járulékfizetési
szempontból sem, de természetesen a vállalkozóként eltöltött időszakra
vonatkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségeknek minden esetben eleget kell tenni.

					

az egyéni vállalkozás
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							AZ EGYÉNI CÉG
Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany,
amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég
jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni cég a Cégtörvény (2006. évi V. törvény) hatálya alá tartozik. Az egyéni cégnek egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy
kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet. Az egyéni cégre és tagjára a
2009. évi CXV. Törvény rendelkezésein túlmenően a gazdasági társaságról
szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv 2009. évi CXX törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama
alatt. Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével,
a bejegyzés napján jön létre.
Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak! Az egyéni cég
alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége,
melynek elektronikus úton köteles eleget tenni. A tag korlátlanul felel az
egyéni céggel szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog
vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.
Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja,
a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik. A
pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell
bocsátani.
A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért
választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat,
erről, valamint korlátolt felelősség választása esetén annak mértékéről az
egyéni cég alapító okiratában köteles nyilatkozni. Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég fe-
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lel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését),
az egyéni cég nevében fel kell tüntetni.
Korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért
az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az
egyéni cég rendelkezésére bocsátani. A korlátolt mögöttes felelősséggel
működő egyéni cég esetén a korlátolt felelősségű egyéni cég elnevezést (vagy annak kfc. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni.
Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni
cég alapítása miatt szűnik meg, a jogosultság megszűnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel.
Az egyéni cég működése
Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni
cégre vonatkozó jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal. Az egyéni cég
ügyvezetését vezető tisztségviselő vagy az egyéni cégben fennálló tagsági
jogviszony keretében a tag látja el. Ha az egyéni cég ügyvezetését a tag látja el, a céget a tag képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Ebben az esetben az egyéni céget a tag írásban cégjegyzés útján képviseli.
A tag az egyéni cég ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől
általában elvárható gondossággal, az egyéni cég érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az egyéni cég fizetésképtelenségével fenyegető
helyzet bekövetkeztét követően, a tag ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
Egyéni cég vagyoni betétje kizárólag egyéni vállalkozóra ruházható át!
A tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével
örököse (örökösei), illetve a tag cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és
javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válhat, feltéve,
hogy e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel és ezt
a szándékát a cégbíróságnak az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül bejelenti.
Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az egyéni
cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait alkalmazni
kell.
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Az egyéni vállalkozásokra vonatkozó törvény keretei között a korábbiaknál nagyobb lehetőség van a vállalkozás kereteinek meghatározására.
Az egyéni céget működtetve a cégnév például eltérhet az egyéni vállalkozó saját nevétől, a cég önálló jogalany lesz, így az egyéni vállalkozó személyes magánvagyonától meghatározott esetben a cégvagyon teljesen el
is különülhet. Tulajdonszerzéskor a tulajdonos megjelölése az egyén cég
lesz és nem az egyéni cég tulajdonosa.
Több szempontot érdemes mérlegelni mielőtt valaki a vállalkozás indítása során eldönti, hogy vállalkozását egyéni vállalkozóként (e.v.) vagy
esetleg korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégben (kfc.) vagy
más gazdasági formában kezdje-e meg. Különösen a kockázatviselési, jogi,
tőkésítési, adózási, és egyéb járulékfizetési szempontokat érdemes mérlegelni, melyhez ajánlott megfelelő képzettséggel rendelkező tanácsadó,
szakember igénybevétele.
Összességében elmondható, hogy a személyes közreműködést igénylő egyéni vállalkozástól (e.v.) eltérő vállalkozási formák lehetősége az
egyéni cég sajátos jogi formájának újraértelmezésével tovább bővült.
2. A vállalkozási tevékenység folytatásához
   szükséges szakképzettségek szabályozása
A különböző vállalkozási tevékenységek folytatásához az illetékes szakágazati minisztériumok szakképesítési feltételeket írnak elő abból
a célból, hogy az adott tevékenységet végző vállalkozás terméke, szolgáltatása, annak színvonala, minősége stb. a vonatkozó hatályos szabályoknak
megfelelő legyen. A vállalkozások tevékenységi körének nagy része a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, illetve annak jogelődei szabályozási körébe tartoznak. A többi szakágazati minisztérium
szabályozásai a hatályos joganyagban elérhetőek.
Az előírásokat az 5/1997. III. 05-i IKIM rendelet tartalmazza, melyből
néhány szakmacsoportot a következőkben kiemelünk:
-
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atomerőművi,
bányászati
bel-, és külkereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom elektronika,
műszeripar (pl. számítógép javítás, szerelés)
építőanyag-ipar (pl. képkeretező, üvegező)
építőipar (pl. burkolás, tetőfedés)
faipar (pl. mobil és beépített bútorok szerelése, javítása)
fémmegmunkálás (pl. gépszerelés, karbantartás, CNC gépek)
gépszerelés, kezelés (pl. gépjárműszerelés, liftszerelés)
kohászat
nyomdaipar
ruhaipar

-

-

szolgáltatóipar (fodrász, kozmetikus, kéz,- lábápolás, műköröm-építő,
fényképész, órás, fazekas, ötvös, szikvízgyártó, gumijavító és centírozó,
redőny-, reluxa készítő és javító, késes és köszörűs, látszerész és fotócikk-kereskedő, kelmefestő és –tisztító)
textilipar
vegyipar (pl. gyógynövény termékek előállítása)
villamosenergia-ipar
energetikai berendezés kezelő, szerelő, üzemeltető
nem fizikai foglalkozások (pl. termelésirányító, energetikus)

A felsorolt tevékenységi köröknél a rendelet minimális – az Országos
Képzési Jegyzék szerinti – szakképesítést ír elő. Magasabb szintű – a tevékenység folytatásának megfelelő – képesítéssel a vállalkozás folytatható.
3. Néhány terület speciális szabályozása
A hatályos jogszabályaink értelmében léteznek olyan foglalkozások és
tevékenységi területek, amelyek gyakorlásához bizonyos többletkötelezettségek, vagy jogosultságok járulnak, éppen ezért szabályozásuk is lényegesen eltér az általános munkavégzés szabályaitól. Az ilyen speciális
szabályozás hatálya alá eső foglalkozások és tevékenységi előírások a következők:
• üzletetek működési engedélye
• telepengedély
• árufuvarozás
• taxizás
• utazásszervezés, utazásközvetítés
• könyvviteli szolgáltatás
• idegenvezetői tevékenység
• szakfordító- és tolmácsképesítés
• hajózási tevékenység.
A felsorolásból részletesebben az üzletek működési engedélyezésével
és a telepengedéllyel foglalkozunk. E tárggyal valamint e fejezet kérdéskörével kapcsolatban többek között a www.magyarorszag.hu lapon találhatóak további ügyleírások.
A következőkben részletesen felsorolt feltételek és jogszabályok mellett a kereskedelmi tevékenységet hazánkban átfogóan - a 2005. évi CLXIV
törvény a kereskedelemről – szabályozza. E törvény a fogalmi meghatározások mellett a kereskedelmi tevékenység folytatásának általános feltételeit
szabályozza.
Rendelkezik az üzletek nyitvatartási rendjéről, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásának ellenőrzéséről is. Külön fejezetben taglalja a
jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályokat.
A törvény többek között jelentős piaci erővel történő visszaélésnek minősíti a beszállító indokolatlan megkülönböztetését, a különféle - különösen
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a kereskedő beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való bekerülésért,
más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendő - díjak egyoldalú felszámítását a beszállító felé. A törvény tiltja a piaci erővel történő
visszaélést.
Az Országgyűlés törvényt alkotott a szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól is (2009. évi LXXVI
törvény). E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaságban vagy más
EGT-államban honos vállalkozás szolgáltatási tevékenységének megkezdésére és folytatásának általános kereteire. A törvény általánosságban rögzíti a szabad szolgáltatásnyújtás- és letelepedés jogát.
A külkereskedelemmel kapcsolatban fontos jogszabály a többször módosított 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet, mely az áruk, szolgáltatások és
anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről rendelkezik, különösen a külön engedélyhez kötött termékek (pl. fegyver, robbanó anyagok, tűzijáték stb.) és szolgáltatások vonatkozásában.
Kiskereskedelmi tevékenység
A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételei alapján csak üzletköteles termékek esetén kell működési engedélyt kérni, egyéb esetben e rendelet alapján, a kereskedelmi
és szolgáltatási tevékenységről, az illetékes hatóság (jegyző) nyilvántartást
vezet.
A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia, a választott kereskedési formának megfelelően:
A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
•
•

a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
• a kereskedő statisztikai száma;
• a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye a következők szerint:
- a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
- mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
- üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a
működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed
- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
• a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni
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•

•

•

•

kívánt kereskedelmi tevékenység formája (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi
értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés.);
amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
- a napi/heti nyitva tartási ideje,
- tulajdonosa,
- címe, helyrajzi száma,
- használatának jogcíme,
- elnevezése,
- alapterülete (m2),
- vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
- bejelentés köteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai
és használatba vételének időpontja;
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
- termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 6. melléklet alapján, illetve ebből
- ásványolaj, az alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány;
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
- kereskedelmi ügynöki tevékenység
- kiskereskedelem megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
- nagykereskedelem;
A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban arról, hogy
- kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
- kíván-e az üzletben zenés vendéglátást, szerencsejáték szervezést
folytatni.
Csatolt okiratok

•
•
•

Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
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Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)
Az üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével, illetve a szükséges egyéb engedély és hozzájárulás beszerzése mellett:
- Vásáron és piacon végezhet - az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a
vásárokról és a piacokról - alapján kereskedelmi tevékenységet. Vásári árusítás esetén ajánlatos megismerni az 59/1999. (XI. 26.) a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló
EüM. rendeletet is.
- Üzleten kívüli kereskedést, mozgóboltot,
- közterületen értékesítést - a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása alapján (pl. napilapot, folyóiratot, könyvet, levelezőlapot, virágot, zöldséget és gyümölcsöt, sült gesztenyét, jégkrémet, főtt kukoricát sütőipari termék,
előrecsomagolt sütemény);
- a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek és területhasználati
hozzájárulások (megállapodások) birtokában köz- vagy magánterületen, továbbá munkahelyen, oktatási, nevelési, egészségügyi, kulturális, sportintézmény területén elhelyezett automatából csomagolt
élelmiszert, külön jogszabályban (2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól) előírt korlátozással italt, vegyi árut, napi cikket, valamint a jogszabályban meghatározott keretek között dohányterméket értékesíthet a
210/2009(IX.29) Korm. rendelet előírásai szerint.
Kiemelendő továbbá, hogy a közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével - kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.
3.1.  Működési engedély
A 2009. október 1-jétől hatályos szabályozás értelmében csak az alább
felsorolt, ún. üzletköteles termékek forgalmazása esetén kell működési
engedélyt kérni:
Üzletköteles termékek:
- a dohánytermékek;
- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
- az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
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- állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
- fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes
tűzijáték termékek kivételével);
- növényvédő szerek és hatóanyagaik;
- nem veszélyes hulladék;
- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (kivéve a tüzelőolaj, a propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag).
Más termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérelmezni, de a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be
kell jelenteni a jegyzőnek.
Előfordulhat, hogy működési engedélyt ugyan nem kell igényelni, de bizonyos termékek forgalmazásához külön hatóság engedélye szükséges. Ilyenkor a külön engedély iránti kérelmet - a tevékenység kötelező bejelentésével egyidejűleg - a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítani fogja a
külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.
A kérelemben meg kell adni a kereskedő fontosabb adatai:
• a kereskedő nevét, címét, székhelyét,
• cégjegyzékszámát,
• egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, illetve a kistermelő regisztrációs számát,
• a kereskedő statisztikai számát,
• az üzlet adatait (az üzlet tulajdonosának nevét; az üzlet címét, helyrajzi számát, alapterületét, használatának jogcímét; az üzlet elnevezését
és napi/heti nyitvatartási idejét),
• a forgalmazni kívánt üzletköteles és egyéb termékeket (külön kiemelve az árusítani kívánt jövedéki termékeket),
• a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegét (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem)
• a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban
szemle megtartását.
Ha nem kizárólag a kérelmező tulajdonában van az üzlet, akkor csatolni
kell a kérelemhez:
• az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a
tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
• közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek
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minősül az üzlet, valamint - a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon,
valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével - az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
Az üzlet működésének engedélyezésében – az üzlet tevékenységétől
függően – az ÁNTSZ, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a tűzvédelmi szakhatóság, , az építésügyi hatóság, vízügyi felügyelőség és jogszabály
alapján egyéb hatóság működhet közre. Az eljárás során a jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.
A működési engedély kiadása illetékköteles. A működési engedély jogosultja az engedélyt köteles az üzletben tartani, és azt az ellenőrzés során
bemutatni. A működési engedély megadásához szükséges adatokban történt változást az engedélyes haladéktalanul jelenteni köteles a kiállító hatóságnak, az üzlet nyitva tartásában tervezett változást a változtatás megtörténte előtt legalább öt nappal kell bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül - a
működési engedély leadásával egyidejűleg - be kell jelenteni a jegyzőnek.
A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési
engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.
Az ügyfél (a kérelmező) és akire az üzlet működési engedélye iránti
kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, illetve akit ez érinthet,
a határozattal szemben fellebbezéssel élhet. Ez azt jelenti, hogy például a
szomszéd fellebbezhet, ha számára a közelében folyó tevékenység nem fogadható el (pl. nagy zajjal, a forgalom elviselhetetlen megnövekedésével
jár).
3.1.1. Alkalmi árusítás, üzleten kívüli (házaló)
kereskedelem
A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben
való forgalmazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának (kezelőjének)
hozzájárulása birtokában - forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.
Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges
hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.
Szeszes ital és dohányáru alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes rendőrhatósághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentéssel folytatható!
Az alkalmi árusítás területén a jegyző - az illetékes rendőrhatóság, valamint
a Vám- és Pénzügyőrség írásos véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban megtilthatja, vagy korlátozhatja.

26

Nem minősül alkalmi árusításnak a vásárokon és piacokon a külön jogszabály feltételei szerint folytatott kereskedelmi tevékenység.
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,
gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és
készítmény,
növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, állatgyógyászati termék,
élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
élő állat, növényi szaporítóanyag,
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány
és leválasztott anyag,
drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb
tárgy,
jövedéki termék, valamint
olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy
köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti
jogosultságát a fogyasztónak igazolni. Ebbe a kategóriába tartozik a napjainkban gyakori úgynevezett hálózatos „franchise” (Multi Level Marketing)
rendszerbe bekapcsolódott közreműködő vállalkozó is.
3.1.2. Szeszes italok árusítása
Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket,
amelyeken, 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve
a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét
megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő
időszakban a sportlétesítmények területén.
A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény
bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon
belül. Ezen intézmények napi működési idejének lejárta után történő sze-
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szes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.
18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt, szexuális terméket, valamint dohányterméket kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos.
E korlátozás érvényesítése érdekében a kereskedő, mint feladatkörében
eljáró személy, kétség esetén - saját eljárási jogosultságának igazolását követően - életkorának hitelt érdemlő igazolására hívhatja fel a terméket vásárolni kívánó ügyfelet. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék kiszolgálását meg kell tagadni.
3.1.3. Nyitvatartás
Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak
és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja
meg. Az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról
a vásárlókat is tájékoztatni kell. A kereskedelmi hatóság indokolt esetben a
nyitva tartást korlátozhatja.
			
3.1.4. Bizonylatok
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású
termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat három munkanapon belül bemutatni.
A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt
termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát
ellenőrizhesse az üzletben vagy – egyéb kereskedési formák esetében – ha a
termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.
A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy
másolattal köteles az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytatására
való jogosultságát igazolni. Az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése,
továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem
sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevéről és
székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól
láthatóan tájékoztatni kell.
A kereskedőnek az árusítás helyén – saját előállítású áru kivételével –
rendelkeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal (számla, szállítólevél, termékkísérő okmány stb.).
Amennyiben a kereskedő az üzleten kívüli helyen őrzi e bizonylatokat (és ezt az adóhatósághoz bejelentette), úgy köteles az üzletben tartani
az eredeti bizonylatok másolatát. Az ellenőrzést végző hatóság felhívására
azonban ilyenkor köteles az eredeti bizonylatokat utólagosan bemutatni.
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3.1.5. Vásárlói kifogások
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók
könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az
üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A
szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. A vásárló írásbeli panaszát
a vásárlók könyvében teheti meg. Az írásbeli panaszt a kereskedő harminc
napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az
abban foglaltakkal, úgy panaszával mely szervekhez fordulhat. Az írásbeli
vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedő köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.
Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról,
hogy panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat, illetve
a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV) szerinti fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A vásárlói panasz alapján
a 2008. évi XLVII. törvény, (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról) rendelkezései szerint is eljárhat a fogyasztóvédelmi hatóság!
A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, vagy a kereskedő
székhelye szerint illetékes hatóságok, és a békéltető testület címét és
telefonszámát.
A jegyző, az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságok
és szervezetek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az
írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
4. Telepengedély
A telepengedélyezés rendjéről szóló hatályos, 358/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet különbséget tesz csak bejelentéshez kötött és telepengedély-köteles ipari tevékenységek között.

					

az egyéni CÉG

29

4.1.Telepengedélyhez kötött tevékenységek
      többek között a következők:  
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acélcsőgyártás
acél tárolóeszköz
gyártása
alumínium
gyártása, kivéve
a timföld
(alumínium- oxid)
gyártása
bányászati,
építőipari gép
gyártása
dohánytermék
gyártása
egyéb gumitermék
gyártása
előre kevert beton
gyártása
égetett agyag
építőanyag
gyártása
festék, bevonóanyag gyártása
fémalakítás,
porkohászat
fém épületelem
gyártása
fémfelület-kezelés
fémmegmunkálás
fémöntés
alágazatba tartozó
tevékenységek
fémszerkezet
gyártása
fémtartály gyártása
fűrészárugyártás
gépjárműkarosszéria,
pótkocsi gyártása
gőzkazán gyártása
gumiabroncs,
gumitömlő
gyártása

• habarcsgyártás
• háztartási,
egészségügyi
papírtermék
gyártása
• hidegen hajlított
acélidom gyártása
• hidraulikus,
pneumatikus
berendezés
gyártása
• huzaltermék
gyártása
• kohászati gép
gyártása
• könnyűfém
csomagolóeszköz
gyártása
• kötőelem, csavar
gyártása
• központi fűtési
kazán, radiátor
gyártása
• közúti jármű,
járműmotor
alkatrészeinek
gyártása
• kőolaj-feldolgozás
• mezőgazdasági
vegyi termék
gyártása,
raktározása,
tárolása
• mezőgazdasági,
erdészeti gép
gyártása
• mész-,
gipszgyártás
• motorkerékpár
gyártása
• motor, turbina
gyártása (kivéve:

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

légi, közútijárműmotor)
műanyag
csomagolóeszköz
gyártása
műanyag
építőanyag
gyártása
műanyag lap,
lemez, fólia, cső,
profil gyártása
műanyag-,
gumifeldolgozó
gép gyártása
műtrágya,
nitrogénvegyület
gyártása,
raktározása,
tárolása
nem háztartási
hűtő, légállapotszabályozó
gyártása
nemesfémgyártás
ólom, cink, ón
gyártása
papírgyártás
szőnyeggyártás
tapétagyártás
tisztítószer
gyártása
vas-, acél-,
vasötvözetalapanyag gyártása
villamos motor,
áramfejlesztő
gyártása

A felsorolásban szereplő ipari tevékenységek a megkezdésükre irányuló szándék bejelentését követően
• jogszabály által ipari területként meghatározott területen folytathatók,
illetve

30

•

nem ipari területen is folytathatók akkor, ha a telepként szolgáló
építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység
végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős
és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Egyéb esetekben ezen tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

			

4.2. Csupán bejelentéshez kötött ipari tevékenységek
        többek között:

• alsóruházat
gyártása
• ágybetét gyártása
• bőr, szőrme
kikészítése
• bőrruházat
gyártása
• csap, szelep
gyártása
• csiszolótermék
gyártása
• csomagolás
• egyéb beton-,
gipsz-,
cementtermék
gyártása
• egyéb bútor
gyártása
• egyéb
elektronikus,
villamos vezeték,
kábel gyártása
• egyéb fa-,
parafatermék,
fonottáru gyártása
• egyéb
kerámiatermék
gyártása
• egyéb kötött,
hurkolt ruházati
termékek
gyártása, kivéve
a kézi kötésű,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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horgolású ruházati
termékek gyártása
egyéb műanyag
termék gyártása
egyéb nem vas
fém gyártása
egyéb papír-,
kartontermék
gyártása
egyéb szivattyú,
kompresszor
gyártása
elektronikus
orvosi berendezés
gyártása
emelő-,
anyagmozgató gép
gyártása
evőeszköz
gyártása
élelmiszer-,
dohányipari gép
gyártása
építési
betontermék
gyártása
építési
gipsztermék
gyártása
épületasztalosipari termék
gyártása
falemezgyártás

• felsőruházat
gyártása (kivéve:
munkaruházat)
• fűtőberendezés,
kemence gyártása
• gépi meghajtású
hordozható kézi
szerszámgép
gyártása
• gépjárműjavítás,
-karbantartás
• háztartási kerámia
gyártása
• háztartási villamos
készülék gyártása
• hangszergyártás
• illóolajgyártás
• irodabútor
gyártása
• irodagép
gyártása (kivéve:
számítógép és
perifériái)
• irodai papíráru
gyártása
• járművillamossági,
-elektronikai
készülékek
gyártása
• játékgyártás
• kerámiacsempe,
-lap gyártása
• kerékpár,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mozgássérült
kocsi gyártása
konfekcionált
textiláru gyártása
(kivéve: ruházat)
konyhabútorgyártás
kőmegmunkálás
kötéláru gyártása
kötött, hurkolt
harisnyafélék
gyártása, kivéve a
kézi kötésű, h
orgolású
harisnyafélék
gyártása
kötött, hurkolt
kelme gyártása
lábbeli gyártás
lakat-, zárgyártás
munkaruházat
gyártása
nem veszélyes
hulladékok
gyűjtése
nem veszélyes
hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
nem villamos
háztartási
készülék gyártása
nyomdai
tevékenység

•
•
•
•

•
•

•
•

alágazatba
tartozó
tevékenységek
orvosi eszköz
gyártása
papír csomagolóeszköz gyártása
parkettagyártás
raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi
termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
síküveg tovább
feldolgozása
sportszergyártás,
kivéve
úszómedence
gyártása
számítógép,
perifériás egység
gyártása
szárazföldi
szállítást
kiegészítő
szolgáltatások
közül a parkoló,
parkolóhely,
garázs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üzemeltetése,
kivéve a közút
kezelője által
üzemeltetett,
közút területén
vagy a közút
területén kívüli
közterületen
létesített,
illetőleg kijelölt
várakozóhely
szerszámgyártás
szőrmecikk
gyártása
tároló fatermék
gyártása
testápolási cikk
gyártása
textil-, ruházati,
bőripari gép
gyártása
táskafélék, szíjazat
gyártása
textilszálak fonása
textilszövés
textil, szőrme
mosása, tisztítása
tűzálló termék
gyártása
villamos
világítóeszköz
gyártása

E bejelentéshez kötött tevékenységek megkezdését megelőzően az
ipari tevékenység folytatója a telep fekvése szerint illetékes kistérség
székhelye szerinti település (Budapesten a kerületi önkormányzat)
jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) köteles írásban bejelenteni a folytatni
kívánt ipari tevékenységet. A bejelentést az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell megtenni. A bejelentést követően a jegyző
meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a bejelentésben
feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ha igen, akkor
a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. Ha nem, akkor az ipari
tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
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4.3.Telepengedély iránti kérelem
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles
meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a kérelemben feltüntetett
telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani, amelyről értesíti a
kérelmezőt; a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat; az eljárásban közreműködő szakhatóságokat. Ilyen értelemben érintett ügyfélnek számít a teleppel közvetlenül szomszédos,
a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház
esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök. A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a
jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket
a szemle időpontjáról értesített.
A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha - a szakhatósági hozzájárulásokat is figyelembe véve - megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak. A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.
A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg
nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten
közzéteszi.
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Ha az ügyfél a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik engedélyköteles ipari tevékenységet
is folytatni kíván, az új tevékenység tekintetében új telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni.
A jegyző a telepengedélyes jogszabályokkal ellentétes tevékenysége
esetén az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra,
a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a
napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
Amennyiben a tevékenység folytatója a tevékenység gyakorlását
felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő
határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban
foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, a
telepengedélyt visszavonja, és a telepet törli a nyilvántartásból.
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A szellemi
tulajdonjogok 
fontossága 
Ha bármilyen innovációs, fejlesztési tevékenységbe kezdünk, tisztában
kell lennünk az adott terület szellemi tulajdoni helyzetével. Fokozottan érvényes ez, ha egy másik EU-s állam területén kívánjuk vállalkozásunkat
folytatni, hiszen lehetséges, hogy a szellemi tulajdonok terén eltérő szabályozás van érvényben az adott országban. Egy újnak tűnő áruról vagy eljárásról, illetve egy tetszetős védjegyről hamar kiderülhet, hogy ez mások érvényes szabadalmába ütközik, illetve más oltalmazott védjegyével azonos,
vagy ahhoz megtévesztésig hasonló. Ezért a szellemi tulajdoni helyzetet
még a vétel, beruházások előtt tisztázni kell, mert könnyen előfordulhat,
hogy már jelentős kiadások megtörténte után figyelmeztetnek bennünket arra, hogy szabadalmat vagy védjegyet bitorlunk (hogy csak a két legfontosabb szellemi tulajdoni oltalmi formát említsük). Az ilyen bitorlások
- legyenek azok tudatosak vagy tájékozatlanságból eredőek - súlyos anyagi
veszteséget okozhatnak a vállalkozónak, hiszen lehet, hogy beruházásai fölöslegessé váltak, tevékenysége abbahagyására kényszeríthető, addigi hasznát elveszítheti, és büntetést is fizethet.
Ez mind megelőzhető a szellemi tulajdoni helyzet tisztázásával, amelynek alapján kiderül, szabad-e a pálya (és ha nem, hogyan tehető szabaddá
például licencia vásárlásával vagy törvényes szellemi tulajdonvédelmi eszközök igénybevételével).
A szellemi tulajdon két fő ága az iparjogvédelem és a szerzői jog. Az
iparjogvédelmi jogviszony az oltalom megszerzésével, illetve azon lépések
megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását
szolgálják. A szerzői művek esetében a jogviszony a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik.
Amennyiben a vállalkozó fejlesztéséhez technológiát vagy áruhoz kapcsolódó védjegyhasználatot vásárol, az eladótól olyan felelős nyilatkozatot
kell kérnie, amely a szellemi tulajdonvédelmi helyzet egyértelmű tisztaságát garantálja, s számon is kérhető. Jellemző példa erre a különböző szoftverek jogszerű vétele és használata.
A műszaki megoldásokat (találmányokat), gyakran szabadalom védi. A
műszaki megoldások, mint tárgyak egyszerűbb és olcsóbb oltalmára szolgál a használati mintaoltalom. A nevet, megjelölést, logót, védjegy, az új
formákat és esztétikai megjelenést a formavédelem oltalmazza. Az új növényfajtákat egy speciális növényfajta oltalom védi.
A szoftverek és részben a szervezési megoldások a szerzői jog oltalma
alatt állnak. E területen különös figyelmet és gondosságot ajánlunk, mert
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elővigyázatlanul könnyen jogtalan felhasználókká válhatunk. Az internet
azonosítókat a domain-oltalom védi.
A www.bsa.hu oldalon, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal www.mszh.
hu honlapján részletes útmutató található a követendő gondos elővigyázatos, felhasználói hozzáállásra. Az utóbbi oldalon e kiadvány témaköreivel
részleges átfedésben lévő, találmányorientált, innovációs menedzsment ismeretek is fellelhetőek.
Vannak olyan megoldások, amelyeknek speciális oltalmi formája nincs,
de szerény védettséget élvezhetnek a Polgári Törvénykönyv szerint. Ilyenek például részben a szervezési megoldások, know-how-ok, ötletek, stb.
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Gazdasági társaságok
A gazdasági társaságok olyan szervezetek, amelyek általában haszonszerzés céljából folytatnak üzletszerű, közös gazdasági tevékenységet. A
gazdasági társaság csak törvényben meghatározott formákban létesíthető.
Törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában végezhetők. A parlament 2006. évben
fogadta el a 2006. évi IV. törvényt (GT), a gazdasági társaságokról. Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag.
Gazdasági társaságot külföldi és belföldi természetes és jogi személyek,
jogi-személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt alapíthatnak, működő ilyen társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt)
szerezhetnek.
A gazdasági társaságok jogalanyok, tehát cégnevük alatt jogokat és kötelezettségeket szerezhetnek. Így tulajdont szerezhetnek, szerződést köthetnek,
pert indíthatnak és perelhetők is. E kiadványban részletesebben a betéti
társasággal és a korlátolt felelősségű társasággal foglalkozunk, de áttekintést adunk a zártkörű részvénytársaság legfontosabb jellemzőiről is.
 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság:
- a közkereseti és
- a betéti társaság
Jogi személyiségű gazdasági társaság:
- a korlátolt felelősségű társaság és
- a részvénytársaság
Gazdasági társaságot társasági szerződéssel (ill. alapszabály-részvénytársaság.) lehet alapítani közokiratba foglalva (közjegyző), illetve magánokiratba foglalva, jogtanácsos, ügyvéd ellenjegyzése mellett. A társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írnia.
A közkereseti- és betéti társaság, valamint a korlátolt felelősségű társaság, valamint zártkörűen működő részvénytársaság alapítható a 2006. évi V.
tv. (Ctv.) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról c. jogszabály mellékletében szereplő megfelelő szerződésminta kitöltésével is. Ez esetben a
társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt
rendelkezések alkothatják. Az ellenjegyzés ebben az esetben is szükséges.
A társasági szerződésben többek között meg kell határozni a cégnevet és
székhelyet, a tagok nevét és címét, a társaság képviseletét, a cégjegyzés módját, a társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját, idejét,
a tevékenységeket és mindazt, amit a törvény az egyes társasági formáknál
előír. A társaság főtevékenységét 2008. január 1-jétől Magyarországon is az
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EU tagállamokban kötelező és közvetlenül alkalmazandó EGK rendelettel
egységesített új TEÁOR’08 szerinti kódszámokkal kell meghatározni, de
a cégbíróság azok megadását 2009-től nem kéri, az új besorolás szerinti főtevékenységet azonban az adóhivatalnak be kell jelenteni. Az új besorolási számjegyekről a Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu honlapján is
található útmutató.
A társaság vagyona pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásokból (apport) áll. A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog
lehet. A tag munkavégzésre, vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli
hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag öt (5) évig felelős azért, hogy apportja a szolgáltatás
idején a társasági szerződésben megjelölt értéknek megfelelt. Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére
a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, a nem vagyoni
szolgáltatást teljesítővel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a
társaság felé az abból származó károkért. A gazdasági társaság vagyona a
tagok magánvagyonától elkülönült!
A gazdasági társaság a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály)
ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. Az előtársasági jelleget “bejegyzés alatt” (b.a.) toldattal kell jelezni.
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, de a
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenység nem végezhető.
A megalakulást a társasági szerződés megkötésétől számított legfeljebb
30 napon belül bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre.
A gazdasági társaságok legfőbb szerve közkereseti-, betéti társaságnál a
tagok gyűlése, korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés.
A legfőbb szerv határozatait – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelen lévő tagok (részvényesek) szavazatainak
egyszerű többségével hozza meg.
A gazdasági társaságok ügyvezetését – az egyes gazdasági társaságokra
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Vezető tisztségviselők a következők: igazgatók, ügyvezetők, igazgatósági tagok. Vezető
tisztségviselő – a közkereseti és betéti társaság kivételével – csak természetes személy lehet.
A vezető tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül
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jogosult tagja. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra
és az őt terhelő kötelezettségekre a GT-ben meghatározott eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait, vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
A közkereseti és betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult
tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el.
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól
nem mentesült. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő.
Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy,
akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel
rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott
végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.”
A gazdasági társaságok felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróságok látják el.
A gazdasági társaságra, valamint a gazdasági társaság tagjaira, vezető
tisztségviselőire és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak.
Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 47/2007 (X.20.) rendelete az
Ingyenes céginformációról alapján ingyenes céginformáció érhető el a
www.e-cegjegyzek.hu honlapon. 2009-től a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak éves beszámolójukat a nyilvánosság biztosítása érdekében e
honlapon kell megjelentetniük, melyhez az adatokat elektronikus formában kell a honlap kezelőjéhez szabályozott módon eljuttatniuk. Az elektronikusan benyújtott beszámolókban ugyanott ingyenesen keresni is lehet.
http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.
1. Cégbírósági bejegyzés, nyilvántartás
Az Európai Unió szabályozásával összhangban közérdek és alkotmányos
jogok szavatolása, ezen belül különösen a gazdasági forgalom biztonsága, a
hitelezői érdek megköveteli, hogy a gazdasági életben olyan gazdálkodó
szervezetek vegyenek részt, amelyek törvényes keretek között jöttek létre,
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és úgy működnek. Ennek biztosítására a társasági törvény (GT) általánosan,
minden gazdasági társasági formára kiterjedően előírja, hogy a működésük
felett a törvényességi felügyeletet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a Ctv. (2006. V. törvény) szabályai szerint.
A bírósági szervezet garantálja az ügyek pártatlan, tárgyilagos, szakszerű elbírálását. A cégbíróság ugyanis a gazdasági társaságokkal nincsen sem
szervezeti, sem más jellegű függőségi viszonyban, a speciális jogi felkészültség pedig kellő biztosítékot és biztonságot jelent.
A cégbíróság törvényességi felügyelete végigkíséri a gazdasági társaság
működését az alapítástól kezdve a megszűnésig.
Az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működik a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a
továbbiakban: Cégszolgálat). A cégnyilvánosságot a cégbíróság, a Cégszolgálat, valamint a Cégközlönyben történő közzététel biztosítja.
A Cégszolgálat többek között:
-	 a hitelezővédelmi nyilvántartás működtetése révén - a külön törvényben meghatározottak szerint - elősegíti, hogy a gazdasági forgalom egyes szereplői a cégek felszámolása, illetve a cégekkel szembeni
bírósági végrehajtás során foganatosított egyes intézkedésekkel összefüggésben hiteles és naprakész információ birtokában hozhassák meg
döntéseiket;
-	jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn annak érdekében, hogy a mikro- és
kisvállalkozások a cégalapítással, a cégek megszüntetésével összefüggő jogilag jelentős információkat - korszerű informatikai eszközök alkalmazása révén - közérthető megfogalmazásban, költségmentesen is
megismerhessék;
-	külön törvényben meghatározottak szerint - a cég kérelmére - közreműködik a cég számára szükséges, közhiteles nyilvántartásokon alapuló hatósági igazolások elektronikus úton történő beszerzésében.
A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység
folytatása céljából jön létre.
A cégbejegyzés nem formális eljárás. Nem azt jelenti, hogy a bíróság a
cégek adatait pusztán bevezeti a nyilvántartásba. Ha csak erre szorítkozna
a feladat, úgy azt más szerv, hatóság is elvégezhetné, és e tevékenységeket nem volna indokolt bírósági hatáskörbe utalni. Ezzel szemben a cégbejegyzés alkalmával a bíróság érdemi feladatokat is ellát. Vizsgálja, hogy
a különböző gazdasági társaságok alapítása, működésük főbb jellemzőinek
módosítása, illetőleg megszűnésük az irányadó jogszabályoknak megfelelően történt-e. Ennek során ellenőrzi, hogy a társasági szerződés (alapszabály) rendelkezései, és a bejegyzéshez szükséges egyéb dokumentumok-
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ban, mint pl. taggyűlési, közgyűlési jegyzőkönyvekben, szervezeti és működési szabályzatokban foglaltak nem ütköznek-e jogszabály kötelező erejű előírásaiba.
Valamennyi gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel nyeri el
jogalanyiságát, a bejegyzésnél pedig a cégbíróság kizárólag a törvényességet
mérlegeli, és nem a vállalkozás gazdaságosságát vagy célszerűségét!). A cégnévnek legalább a választott cégforma megnevezését kell tartalmaznia, valamint azt, hogy a cég tevékenysége alapvetően mire irányul. A cégnévnek
(rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, - a
cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen különböznie kell.
Nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a
választott cégformát illetően - megtévesztő.
A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, melyet a cégnek cégtáblával
kell megjelölnie. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég létesítő okiratában megjelölt, tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel
járó azon helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban vagy községben - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég
székhelye.
A cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az adott
cégformára irányadó jogszabály állapítja meg. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A szervezeti képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet. A cégjegyzés módja önálló vagy együttes.
Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet,
hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog
illet meg vagy, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik
aláíró mindig meghatározott személy.
A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról
feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy
cégbizonyítvány kiadása kérhető.
A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől
függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen,
illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem
szerepel(t). A cégnyilvántartásban a törölt adatnak megállapíthatónak kell
maradnia.
A számviteli törvény szerinti beszámolót a cégbíróságon közzététel céljából a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően, elektronikus
úton kell letétbe helyezni.
A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. A
céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja
nyilván. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki

40

a cégnyilvántartásban szereplő, illetve a Cégközlönyben közzétett adatban
bízva, ellenérték fejében szerez jogot. A cég - jóhiszemű személlyel szemben - nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és a cégjegyzékbe
bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.
A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kérelemre történik. A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő
útján köteles előterjeszteni, elektronikus úton. A cél a gazdálkodók teljes ügyintézésének (cégnyilvántartás, adózás, egyéb hivatalos ügyek stb.)
elektronikus formában történő megvalósítása. A 2009.évi LX. törvény az
elektronikus közszolgáltatásról a gazdasági élet szereplői és a civil szervezetek információs közszolgáltatásokkal való ellátásának biztosítása, a
gyorsabb, hatékonyabb közigazgatási és közszolgáltatási ügyintézés lehetővé tétele, valamint a nyilvánosság és társadalmi kontroll követelményének hatékonyabb érvényesítése érdekében szabályozza a központi elektronikus szolgáltató rendszer kereteit, a biztonságos működés feltételeit.
A cégbíróság az elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetén igazolást
küld a jogi képviselőnek.
A cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc
munkanapon belül megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek
bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény előírja illetve a
szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a jogszabályok
rendelkezéseinek.
A Ctv. lehetővé teszi az egyszerűsített cégeljárás lefolytatását, ha a közkereseti, betéti vagy korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég vagy Zrt.
alapításának bejegyzése iránti kérelemhez a Ctv. mellékletében foglalt
szerződésminta alapján készült alapító okiratot csatolnak. Ebben az esetben a szerződésmintában változtatni nem lehet. Ilyenkor a bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság egy munkaórán belül határoz. Ebben az eljárásban hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor.
A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem az elsőfokú határozat
meghozataláig visszavonható. Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a
létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha a
cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított tizenöt nap.
A cégbíróság pénzbírsággal sújthatja azt, aki cégbejegyzési kötelezettségét
késedelmesen teljesíti.
Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaságalapító, módosító vagy megszüntető okirati kérelme nem tartalmazza a
törvény szerint hiányuk esetén elutasítással járó szükséges mellékleteket,
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illetve a költségtérítést a kérelmező nem teljesítette a cégbíróság hiánypótlás eljárás lefolytatása nélkül, elutasítja a cégbejegyzést, vagy a változás bejegyzését. Ennek az a következménye, hogy a társasági szerződés,
vagy a változás nem tekinthető érvényesnek. Egyéb esetben hiányos kérelem esetén hiánypótlásnak van helye.
A cégnyilvántartásba már bejegyzett gazdasági társaságok működése
felett a cégbíróság törvényességi felügyeletet gyakorol, mely lényegében
a társasági jogi normák és törvényesség érvényesülésének vizsgálatára szorítkozik.
Ez azzal magyarázható, hogy a működésnek vannak olyan részei, melyek sajátos szakhatósági felügyelet alatt állnak – ilyen például az adózás,
munkavédelem stb. – amivel az érintett területeken a törvényesség megtartása a bíróság közreműködése nélkül is biztosítható. Cél a cégek törvényes működésének kikényszerítése.
A cégbíróság a gazdasági társaságok működése alatt hivatalból azt vizsgálja, hogy a társaság szerveinek – taggyűlésnek, igazgatótanácsi ülésnek,
közgyűlésnek – határozatai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a szervezetük működését is szabályozó alapító okiratnak. Abban az esetben, ha az
ellenőrzés alkalmával azt észleli, hogy a társasági határozatok jogszabálysértők, illetőleg a társaságot létesítő okirat rendelkezéseibe ütköznek, a
cégbíróság különböző intézkedéseket alkalmazhat. A cégbíróság eljárást
indíthat hivatalból és kérelemre is. Legfeljebb kilencven napra a cégbíróság a törvénye működés helyreállítására felügyelő biztost is kirendelhet.
Ha a törvényes működés a cégbíróság által tett intézkedés ellenére sem áll
helyre a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.
A cégbejegyzésnek a törvényességi ellenőrzésen túlmenően praktikus,
gyakorlati szempontjai is vannak. Többek között a biztonság, a hitelezői
érdekvédelem szempontjából fontos, hogy a gazdasági társaság státuszára
és működésére vonatkozó lényeges adatok, tények – pl. elnevezése, székhelye, tevékenységi köre, vagyoni helyzete, képviselete – mások számára
is megismerhetőek, hozzáférhetőek, vagyis nyilvánosak legyenek.
Erre való tekintettel ezek az adatok és tények – a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – nyilvánosak. A nyilvánosság megjelenési
formája egyrészt a cégnyilvántartás, másrészt a közzététel.
Bizonyos adatok és tények közzététele is kötelező a cégeknek. A közzététel azt jelenti, hogy bárki számára hozzáférhetően kell tényeket, adatokat közölni. A közzététel kétféleképpen történik. Egyrészt a cégbíróság
hivatalos lapban, hivatalból közzéteszi a cégjegyzékbe bejegyzett lényeges adatokat, tényeket.
Másrészt a gazdasági társaságoknak is kötelezettsége, hogy bizonyos
adatokat az általa választott és a létesítő okiratában megjelölt sajtótermékben, médiában nyilvánosságra hozzon.
Természetesen a gazdasági társaságok működésének nyilvánossága
nem azt jelenti, hogy az teljes körűen, minden adatra kiterjedne. Maga a
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társaság üzleti titokként kezelhet olyan adatokat – pl. technológiai leírást,
ügyféllistát, piaci marketing adatokat – amelyeknél a nyilvánossá tétel a
működés szempontjából számára hátrányos lenne, ezért arra nem is kötelezett.
				

1.1. Végelszámolás

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem
tartalmaz - végelszámolásnak van helye. Jogszabály cégnek nem minősülő szervezet végelszámolása esetén is előírhatja a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását. Végelszámolásra a cég
legfőbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi
felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-végelszámolás)
kerülhet sor. A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek
olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása után, illetve - ha a cégformára irányadó törvény ezt megengedi ennek hiányában is - kérheti a törlését a cégnyilvántartásból.
A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) tartalmazza.
				

1.2. Csődeljárás, felszámolás

A fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás útján való
megszüntetése, a hitelezői érdekek védelme érdekében alkotta az Országgyűlés az 1991. évi XLIX törvényt a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról.
A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség
megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben
meghatározott módon kielégítést nyerjenek.
A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás, kezdő
időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az
eljárás tartama alatt szerez.
A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére, vagy hivatalból a csődeljárás megszűntetése esetén, továbbá a cégbíróság értesítése, valamint a büntetőügyben
eljáró bíróság értesítése alapján folytatható le.
Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben
meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség)
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időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat
csatolni kell.
A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével - a külön jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint jelöli ki a felszámolót.
A felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamen�nyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik. A felszámolás kezdő időpontjában
megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön
jogszabályokban meghatározott jogai.
Amennyiben az adós ellen megindított felszámolást cégbírósági megszüntetési eljárás előzte meg, és az adós a felszámolás kezdő időpontjában
saját tőkéjének 50%-át meghaladó tartozást halmozott fel, a felszámoló vagy
a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki
nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, a vagyonvesztés
csak ezt követően következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen járt el.
A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkezte után a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság
hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. E követelmény felróható megszegése esetére a vezető tisztségviselők hitelezőkkel
szembeni helytállási kötelezettsége fennállhat, illetve a vezetővel szemben a bíróság bírságot szabhat ki.
A hitelező vagy az adós nevében a felszámoló, a felszámolási eljárás ideje alatt keresetet indíthat a gazdálkodó szervezet vezetői kárfelelősségének megállapítása iránt, ha azok a felszámolás kezdő időpontját megelőző
három évben vezetői voltak a cégnek és az ügyvezetési feladataikat nem a
hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el és ezzel az adós vagyonának csökkenését idézték elő, meghiusították a hitelezők követeléseinek kielégítését, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését.
A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az
a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a törléssel megszűntetett
gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
A gazdasági társaság jogutód nélkül való megszűnése után a vezető
tisztségviselőkkel szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül – a társaság cégbírósági
törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok érvényesíthetik.
A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A cégjegyzék azt is
tartalmazza, hogy a törlésre, kérelemre, vagy hivatalból került-e sor.
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2. Közkereseti (kkt.) és a betéti társaság (bt.)

Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis két vagy több
tag együttműködése társasági szerződés útján jön létre. A közkereseti társaság és a betéti társaság egyaránt önálló jogalany, üzletszerű gazdasági
tevékenységet folytató gazdasági társaság. Az ilyen társaságok általában
alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő kisvállalkozások, ahol
igen fontos a tagok között az egyetértés, a kölcsönös bizalom. E formák
megfelelőek a kétszemélyes családi vállalkozás számára, bár elvileg megfelelő jogi keretül szolgálhatnak több jogi személy gazdasági együttműködéséhez is. Leginkább azonban néhány főből, elsősorban magánszemélyekből álló kisméretű vállalkozások számára előnyösek. A gyakorlatban a
betéti társaság a jóval népszerűbb forma.
Természetes személy egyidejűleg csak egy közkereseti társaságnak lehet tagja, illetve csak egy betéti társaságnak lehet korlátlanul felelős beltagja. Közkereseti és betéti társaság nem lehet másik közkereseti társaságban
tag, illetve betéti társaságban korlátlanul felelős beltag. Kiskorú nem lehet
tagja közkereseti társaságnak, továbbá nem lehet beltagja, illetve korlátlanul felelős kültagja betéti társaságnak. Egyéni vállalkozó, nem lehet tagja
közkereseti társaságnak és korlátlanul felelős tagja betéti társaságnak.
A közkereseti és a betéti társaság alapítása a gazdasági társaságok alapításának általános szabályai szerint történik: az alapítási folyamat első mozzanata a társasági szerződés megkötése. A társasági szerződést közjegyző
által készített közokiratba-, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által készített és ellenjegyzett magánokirat be kell foglalni. Az okiratot minden alapítónak alá kell írnia. Ezt követi legfeljebb 30 napon belül a cégbírósághoz való bejelentés (bejegyzési kérelem benyújtása a szükséges
mellékletekkel együtt), amely az üzletvezetésre jogosult tagok feladata. A
sikeres alapítási folyamat a cégbírósági bejegyzéssel és ennek közzétételével zárul. A cégeljárásban kötelező a jogi képviselet.
2.1. A közkereseti társaság (kkt.)
A közkereseti társaság (kkt.) tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy
korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyont, a társaság rendelkezésére bocsátják. A közkereseti társaság elnevezést – vagy annak kkt.
rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
Státusa: Nem jogi személyiségű jogalany. Annak, hogy a kkt. és a bt.
nem kapott jogi személyiséget, elsősorban gyakorlati okai vannak. A jogi
személyiség hiánya a gyakorlatban semmiféle problémát vagy hátrányt
nem okoz, sőt inkább előnyökkel jár, hiszen azáltal, hogy egyszerűbb formák, több szempontból kedvezőbb megítélés alá esnek (pl. a cégbejegy-
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zés terén, alacsonyabb az eljárási illeték mértéke, kisebb a közzétételi
díj, egyszerűbbek a végelszámolási és az átalakulási szabályok).
Alapítás: Jogi személy, természetes személy, társasági szerződéssel.
Induló vagyon: pénz + apport (nem pénzbeli hozzájárulás) lehet, (a pénzt,
a helyettesíthető és az elhasználható dolgot a társaság használatába kell
adni). Nincs törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről mindenképpen rendelkezni kell, mert
a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a meghatározása
kötelező minimális szerződési tartalom.
Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben
megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszonya fennállása alatt nem követelheti vissza. Valamennyi tag köteles vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Sem a vagyoni
hozzájárulás, sem a társasági vagyon minimuma nincs meghatározva.
Megszűnik a tagsági jogviszony:
- ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette;
- a tagok közös megegyezésével;
- a tag kizárásával;
- rendes felmondással;
- azonnali hatályú felmondással;
- a társasági részesedés átruházásával;
- a tag halálával vagy megszűnésével;
- ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.
A társaságtól megváló taggal - a társasági részesedését átruházó tag kivételével - a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot
szerint kell elszámolni. A társaságtól megváló tagot - a társaság és a tag eltérő
megállapodásának hiányában - a társaság saját tőkéjéből akkora hányadrész
illeti meg, amilyen mértékben a vagyoni hozzájárulása viszonyult a társaság
jegyzett tőkéjéhez.
A társaságtól megváló tag - ideértve a társasági részesedését átruházó tagot is - a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül, ugyanúgy felel a társaságnak harmadik személlyel szemben
fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásáért,
mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállása alatt felelt. Ezt a rendelkezést
kell megfelelően alkalmazni a megszűnt tag társaságba be nem lépő jogutódjára is!
A tagok felelőssége: Elsősorban a társaság saját vagyonával felel, ha ez
nem elegendő, a tag közvetlenül, korlátlanul és egyetemlegesen. Ez azt
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jelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért a tagok nemcsak a társaságba
bevitt vagyonnal felelnek, hanem - ha az nem bizonyul elegendő fedezetnek -, akkor bármelyik tag a teljes magánvagyonával köteles helytállni a társaság egész tartozásáért. A tagok általában (de nem kötelezően) személyes közreműködéssel vesznek részt a társaság tevékenységében, ezért
őket külön díjazás illetheti meg. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban,
illetve polgári szerződés alapján történő munkavégzés.
A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha
a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a
tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A tagok mögöttes felelősségük érintése nélkül - a társasággal együtt is perelhetők.
A társaságba belépő tag felelőssége - ha a társasági szerződés eltérően nem
rendelkezik - a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a
többi tagéval azonos.
Legfőbb szerv: A kkt. legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény
vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal.
A tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely
kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják.
A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy
szavazat minden tagot megillet. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. A határozathozatal egyszerű
szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében törvény vagy a társasági szerződés háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
Szervezet: Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság
üzletvezetésére mindegyik tag időbeli korlátozás nélkül jogosult.
A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is
megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult.
Az üzletvezetésre jogosult tagok mindegyike önállóan járhat el. A társasági
szerződés úgy is rendelkezhet, hogy több üzletvezetésre jogosult tag csak
együttesen járhat el. A társaság törvényes képviselői az üzletvezetésre jogosult tagok, akik a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési jogukat.
Megszűnés: Ha tagsági jogviszony megszűnése folytán a társaság tagjainak
száma egy főre csökken, a társaság csak akkor szűnik meg, ha hat hónapos
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jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot. Az új
tag belépéséig, illetve a végelszámoló cégbíróság által történő kirendeléséig az egyedüli tagot akkor is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni, ha korábban nem minősült annak. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
Közkereseti társaság betéti társasággá, vagy betéti társaság közkereseti
társasággá a társasági szerződésének a módosításával alakulhat át. Ha közkereseti társaság betéti társasággá való átalakulása során az addig korlátlanul felelős tag felelőssége korlátozottá válik, az ilyen tag e változás bekövetkeztétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül még korlátlanul
felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért,
amely e változás előtt keletkezett.
2.2. A betéti társaság (bt.)
A betéti társaságra is a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, ha a GT másként nem rendelkezik.
A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződéssel, a társaság tagjai, üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak
kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a
társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag), csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles. A társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – a
kültag nem felel. A betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
Státusa: Nem jogi személyiségű jogalany.
Alapítás: Jogi személy, természetes személy társasági szerződéssel.
Induló vagyon: Ugyanaz, mint a KKT.
A tagok felelőssége: A beltag, mint a kkt-nél, a kültag vagyoni betétje erejéig. A kültag a társaság üzletvezetésére és képviseletére általában nem jogosult kivéve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik.
A betéti társaságban tehát a kültag jogi helyzete speciális. Ez alapvetően
abban nyilvánul meg, hogy harmadik személyek (a társaság hitelezői) felé
nem felel a társaság tartozásaiért, felelőssége csak a társasággal szemben áll
fenn a vagyoni betétje szolgáltatása iránt.
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Legfőbb szerv: A legfőbb szerv a tagok gyűlése. A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz.
Szervezet: Képviseletre csak beltag jogosult. Ha a betéti társaságnak csak
egyetlen olyan tagja van, aki elláthatja az üzletvezetést és a képviseletet,
akkor ő erre - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - időbeli korlátozás nélkül jogosult. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan
tartozásáért, amely e változás előtt keletkezett.
Megszűnés: Ugyanaz, mint a KKT. Ha a társaságból valamennyi beltag
vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó
kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés
törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.
3. A korlátolt felelősségű társaság (KFT)
E társasági forma a nem túl nagy taglétszámú, gazdasági vállalkozások
legegyszerűbb típusa. Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott
összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőke) alakul, és amelynél a tag felelőssége a társasággal szemben a törzsbetétre és a társasági
szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki.
A társaság kötelezettségeiért a tag – a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. A korlátolt felelősségű elnevezést, vagy a kft. rövidítést a
társaság nevében fel kell tüntetni.
Státusa: Jogi személy.
Alapítás: Jogi személyek, természetes személyek (egy tag is alapíthat:
egyszemélyes társaság) társasági szerződéssel. Tilos a tagokat nyilvános
felhívás útján gyűjteni. A társasági szerződésben meg kell határozni az
egyes tagok törzsbetéteinek-, és szavazati jogának mértékét.
A társaság vagyona a törzstőke, amely az egyes tagok törzsbetéteinek
összességéből áll. A törzsbetét összege min. 100 E Ft. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Minden tagnak egy törzsbetéte van, egy törzsbetétnek azonban – a
közös tulajdon szabályai szerint – több tulajdonosa is lehet. A törzsbetét
a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli betétből (apport) áll. Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg, és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem
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pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe
könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. A tagok
erre vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzés során az ügyvezető a számára
előírt nyilatkozatokkal együtt juttatja el a cégbírósághoz.
A törzstőke összege nem lehet kevesebb, mint ötszázezer Ft.
A pénzbetét befizetendő összege a bejegyzési kérelem benyújtásáig
minden egyes pénzbeli hozzájárulás legalább ötven százaléka.
Ha a pénzbetétek teljes összegét alapításkor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni (és legfeljebb egy éven belül befizetni).
A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott
időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani.
Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell
bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság
cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.
A cégbejegyzést követően is köteles az ügyvezető a cégbíróságnak bejelenteni az egyes vagyoni hozzájárulások teljesítésének megtörténtét. A
társaság tagjai kötelesek a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani.
A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal
szemben beszámításnak sincs helye. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tőkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.
A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is,
hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag
szerzi meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság). Egyszemélyes társaság
alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Az alapító okirat tartalmára és alakszerűségére, a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni. Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű
szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által - nem választott tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem
munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A
mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg. Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az
üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.
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A társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A
szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek
befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából
az őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, a társasági szerződés azonban egyes üzletrészeket a többiekétől
eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel. Minden tagnak csak egy üzletrésze
lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az
átvett üzletrésszel megnövekszik.
Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási
jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik.
A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára
figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a GT-ben
meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve csak a számviteli törvényben (2000. évi C törvény) meghatározott feltételek
teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.
Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint
helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem
érné el a társaság törzstőkéjét.
A tagot a társaságnak az előzőek szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi
adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített
tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Az
ügyvezetőnek a kifizetés előtt nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy
a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Ezt a nyilatkozatot harminc napon belül be kell nyújtania a cégbíróságon. Osztalékra az a
tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában, a társaság tagjegyzékben szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő
időpontot határoz meg.
Tagok felelőssége: A kívülállókkal szemben a társaság teljes vagyonával
áll helyt, a tag a társaság kötelezettségeiért nem felel. A tag csak üzletrésze erejéig felel.
Legfőbb szerv: A legfőbb szerv a társaság tagjaiból álló taggyűlés.
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Szervezet: A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli
törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, pótbefizetés elrendelése, ügyvezető választás, visszahívás, könyvvizsgáló választás visszahívás, a társasági
szerződés módosítása, törzstőke felemelés-leszállítás elhatározása.
Törvény és a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek terjedelmét bővítheti.
Ha a számviteli törvény vagy egyéb törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt
a társasági szerződés egyébként előírja, a taggyűlés megválasztja a társaság
könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés
lényeges elemeinek tartalmát.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele
vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerződés
ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között - ha a társasági
szerződés eltérően nem rendelkezik - legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati
jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha a társasági szerződés másként
nem rendelkezik. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés ös�szehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági
szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
A taggyűlést – ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik – az ügyvezető hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend
közlésével kell meghívni. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább
három nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve) Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik,
a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.
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A társaság ügyvezetése: A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el.
A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult
az ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek.
Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, az ügyvezetőt határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági
szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben az ügyvezetői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, az ügyvezetőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a társaság ennél rövidebb időtartamra
jött létre. A megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az
ügyvezetők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
Az ügyvezetők kötelesek a társaság üzleti titkait megőrizni, a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és
irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés
biztosítására. A tagok előzőek szerinti joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett
adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.
Ellenőrző szerve: A tagok jogosultak az ügyvezetés ellenőrzésére felügyelő bizottság létrehozásáról rendelkezni a társasági szerződésben. A
felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása, ha a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja.
Ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak
létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi
tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében! Ebben az esetben a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a
munkavállalók képviselőiből áll.
Megszűnés: A társaság megszűnésének elhatározásáról a taggyűlésnek a
társasági szerződésben rögzítettek szerint hozott határozata szükséges. A
társaság jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnhet meg.
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Jogutód nélküli megszűnés esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. Azok a tagok, akik korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására
visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki
nem elégített kötelezettségeiért. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először
a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a törzsbetétek arányában
kell felosztani a társaság tagjai között.
Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik
meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a
társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi
társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.
4. Zártkörűen működő részvénytársaság
A  részvénytársaság (rt.) fogalma (GT)
A részvénytársaság (rt.) tőkebefektető társaság, alapítható és működtethető zártkörűen és nyilvánosan.
Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az
értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a
szabályozott piacra bevezették. A részvény tagsági jogokat megtestesítő,
névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír. Néhány
részvényfajta: törzsrészvény, elsőbbségi részvény, dolgozói, kamatozó és
visszaváltható részvény.
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei
nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános
ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették.
Részvényesek felelőssége: az rt. tartozásaiért a részvényesek részvényesi voltukon kívül (azaz a részvény névértékének megfelelő tőke erejéig)
maguk nem felelnek, ezért az rt. csak a törvényben előírt minimális alaptőkével vagy annál nagyobb összeggel alapítható. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.
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Az alaptőke az összes részvény névértékének összege.
Az alaptőke valójában az összes részvény névértékének összege.
Az alaptőke összege nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem
lehet kevesebb mint 20 millió forint, zártkörűen működő részvénytársaságnál nem lehet kevesebb mint 5 millió forint.
A részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal) is alapítható.
Nem pénzbeli hozzájárulás (apport) lehet bármilyen vagyoni értékkel
rendelkező dolog (ingó és ingatlan), szellemi alkotás (pl. vagyoni értékű
műszaki, gazdasági, szervezési ismeret), vagyoni értékű jog, és apportálható az adós által elismert, vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén - a törvényben
meghatározott esetek kivételével - az alapszabályhoz mellékelni kell
a könyvvizsgáló, illetve más szakértő (a továbbiakban: könyvvizsgáló)
jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és
értékelését - ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó
megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapítók által
előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó
részvények számával, névértékével -, valamint az alkalmazott értékelési
szempontok ismertetését.
Nincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem pénzbeli szolgáltatást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, számviteli törvény szerinti beszámolóval rendelkezik,
amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli hozzájárulás olyan értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke megállapítható.
Zártkörű részvénytársaság néhány sajátos
jellemzője
Zártkörű működésről akkor beszélünk, ha a részvénytársaság részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, vagy ha a részvénytársaság nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már
nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették. Az alapítók
a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról, valamint a részvénytársaság szervezetéről és működéséről az
alapszabályban rendelkeznek. Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy, az alapító részvényes veszi át. Egyszemélyes
részvénytársaság létrejöhet úgy is, hogy már működő részvénytársaság valamennyi részvényének tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg.
Tilos a zártkörűen működő rt. részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni. A zártkörűen működő részvénytársaságok alapszabálya korlátozhatja a részvények elidegenítését.
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A részvénytársaság elnevezésének tükrözni kell működési formáját
(„zártkörűen működő részvénytársaság, rövidítve „zrt.”).
A zrt. alapszabálya az elsőbbségi részvényfajtán belül megkülönböztethet osztalékelsőbbségi-, a megszűnéskor a felosztandó vagyoni hányadra, vagy a szavazatra vonatkozó elsőbbségi részvényeket, elővásárlási
jogot biztosító vagy a vezető tisztségviselők kijelölését biztosító elsőbbségi részvényeket.
A részvénytársaság igazgatósága a részvényesről, ideértve az ideiglenes
részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a
részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt:
részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság
alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak
megállapíthatónak kell maradniuk.
A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és
a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor
gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az
igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet
a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik
személy a részvénykönyvbe betekinthet.
Legfőbb  szerv : A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a
részvényesek összességéből áll. A közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség
esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények
által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen
van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - az alapszabály eltérő rendelkezése
hiányában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem
határozatképes és a megismételt közgyűlés között - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább három napnak kell eltelnie, de ez az
időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Ügyvezetés: Ha a GT kivételt nem tesz, az igazgatóság a részvénytársaság
ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb tizenegy természetes
személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az alapszabály úgy is
rendelkezhet, hogy az igazgatóság elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság
tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság ál-
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tal elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság a GT-ben
meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. A
részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság feladata.
Ellenőrző szerve: A részvényesek jogosultak az ügyvezetés (igazgatóság) ellenőrzésére felügyelő bizottság létrehozásáról rendelkezni az
alapszabályban. Zártkörűen működő részvénytársaság esetében kötelező felügyelő bizottság létrehozása, ha azt a szavazati jogok legalább
öt százalékával rendelkező alapítók, illetve részvényesek kérik.
A felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása akkor is, ha a társaság formájára és
működésének módjára tekintet nélkül, azt törvény a köztulajdon védelme
érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja.
A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya, az igazgatóság
tagjai visszahívásának, díjazása megállapításának jogát a felügyelő bizottságra ruházhatja át, továbbá egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a
felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntő felügyelő
bizottság). Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a felügyelő bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.
Megszűnés: A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor
a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a
végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli
és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.
Ha a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az
üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása
hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében! Ebben az esetben a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.
Gazdasági társaságok
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A vállalkozások működése és eredménytermelése az állami költségvetés finanszírozásának egyik forrása, ezért a vállalkozót, mint adóalanyt az
államhatalom az eredményen való osztozkodásra szorítja, azaz közhatalmi
jogosultságánál fogva adóztat. Ezen túlmenően a vállalkozást arra is kötelezi, hogy az adóztatás mechanizmusában is szerepet vállaljon: más adókötelezettektől vagy adóalanyoktól az adóbeszedést lebonyolítsa (pl.: általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, fogyasztási adó).
A vállalkozások – az önadózás rendszerében – tehát adót fizetnek,
adóbeszedést bonyolítanak, és ezzel kapcsolatban törvényben előírt kötelezettségeik vannak. A vállalkozók elemi érdeke a különféle adójogszabályok alapos megismerése, de indokolt az adóhatóságok eljárási és egyéb
jogosítványainak, sőt hatósági módszereinek, gyakorlatának megismerése
is.
Az adóztatás formája, mértéke, módja, eszköze és rendje törvényben
szabályozott, mely az adórendszer keretén belül működik. Az adórendszer
adónemek, adófajták szerint csoportosítható.
1. Adónemek, adófajták
Az adóztatás célja szerint megkülönböztethetünk:
• vállalkozási és nyereség típusú adókat 				
(pl.: társasági adó, helyi iparűzési adó)
• a személy jövedelmét adóztató adófajtákat 				
(pl.: személyi jövedelemadó)
• a személy fogyasztását adóztató adófajtákat 				
(pl.: fogyasztási adó, általános forgalmi adó)
• az adózó vagyonát adóztató adófajtákat 				
(pl.: építményadó, telekadó, gépjárműadó)
• az újraelosztás miatt átcsoportosított hozzájárulásokat, járulékokat (pl.:
munkaadói és munkavállalói járulék, nemzeti kulturális járulék, szakképzési hozzájárulás)
			

2. Az adóhatóságok

Az adóhatóságok közigazgatási tevékenységet végző szervek.
Az adóhatóság, mint hatósági jogosítványokkal felruházott szerv konkrétan adóügyben kifelé ható, tehát az adózók, az adófizetésre kötelezettek
magatartására irányuló döntéseket hoz, és ezeknek, valamint a jogszabályi
előírásoknak érvényt szerez.Az adóhatóság az adót, a költségvetési támogatást megállapítja, nyilvántartja, az adót beszedi, végrehajtja, a költségvetési
támogatást kiutalja.
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Az adóhatóság az adóbevétel jogellenes megrövidítésének, a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének megelőzése és megakadályozása érdekében ellenőrzi az adókötelezettség teljesítését, feltárja az
adókötelezettség megsértését.
Adóhatóságok:
•

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és szervei
Az állami adóhatóság centralizált, az önkormányzatoktól független, a
pénzügyminiszter irányítása alatt álló szerv. Az adó és a költségvetési támogatás ügyében első fokon az APEH fővárosi, ill. megyei szerve,
mint elsőfokú állami adóhatóság jár el. (www.apeh.hu)

•

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) és
szervei
A vámhatóságok olyan adóügyekben járnak el, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a vámügyekhez. Adóhatósággá e szervezet csak és kizárólag a termékimport utáni általános forgalmi adó és a statisztikai illeték ügyében válik. Első fokon a vám- és pénzügyőrség szervei, a vámhivatalok járnak el. (www.vam.hu)

•

Önkormányzatok jegyzője
A helyi adókkal és a belföldi rendszámú gépjárművek után fizetendő
köztartozásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat a törvény a települési önkormányzat jegyzőjére bízza. Helyi adó ügyében az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek az önkormányzata a helyi adót
beszedte.

•

Illetékhivatal
2007. január 1.-től az illetékhivatalok az adóhivatal szervezetének részeként végzik tevékenységüket.
Az illetékrendszer egyik leghagyományosabb elemét a vagyonszerzési illetékek képzik, amelyeket a vagyonszerző vagy a közjegyző bejelentési alapján az illetékhivatal állapít meg. Az illetékek vagyonszerzéséhez kapcsolódó körén kívüli másik nagy csoportját az eljárási illetékek képezik. Ezeket az eljárás kezdeményezői az eljárást kezdeményező iraton (jellemzően illetékbélyeg felragasztásával) róják le. Az
illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával és az illetékfizetés
rendjének ellenőrzésével kapcsolatos ügyben első fokon az illetékhivatal jár el.
3. Az adózás rendje

Az adóztatás alaki szabályainak két általános követelményt kell kielégítenie: a törvényességet és az eredményességet. Az adózás rendje és

Az adózásról általában

59

az eljárás törvényessége szűkebb értelemben az adóhatóságok működésével összefüggő eljárási követelmények megtartását és mások által történő
megtartásának megkövetelését jelenti.
A törvényesség tehát nemcsak a hatóság tevékenységére vonatkozó követelmény, hanem egyidejűleg a törvény hatálya alá tartozó adózók és más
személyek adózással összefüggő kötelezettségei teljesítésének ellenőrzésére is kiterjed.
Az adóhatóságnak nemcsak az adózók, és más személyek kötelezettségei teljesítését kell tevékenysége során elősegítenie, hanem az adózó jogok
érvényesítését, érvényesülését is. Az adójogviszony nemcsak az állam vagy
az önkormányzat és az adófizető közötti konkrét, másoktól független kapcsolat, hanem egyben a közterhek elosztásának viszonya is.
4. A vállalkozások kötelezettségei
Az adókötelezettség olyan gyűjtőfogalom, amely átfogja az adóalanyokat, bizonyos esetekben más adózókat terhelő vagyoni és nem vagyoni
jellegű kötelezettségeket egyaránt. Az adózási folyamat különböző szakaszaiban előírt vagyoni és nem vagyoni kötelezettségek többsége független az adóhatóság tevékenységétől, törvények, nem pedig a hatóság határozatán alapuló kötelezettség.
Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése
(kiutalása) érdekében köteles törvényben előírt
•
•
•
•
•
•
•
•

bejelentésre, nyilatkozattételre
adó-megállapításra
bevallásra
adófizetésre és adóelőleg fizetésére
bizonylat kiállítására és megőrzésére
nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre)
adatszolgáltatásra
adólevonásra, adóbeszedésre

Ezek együttesen jelentik az adókötelezettséget.
Egyes kötelezettségek egyszeri cselekménnyel teljesíthetők (első alkalommal történő bejelentkezés, nyilatkozattétel), más kötelezettségek az
adókötelezettség megszűnéséig periodikusan visszatérnek (adóbevallás,
adóelőleg fizetése), míg az adókötelezettség harmadik csoportját azok a kötelezettségek képezik, amelyek folyamatosan teljesítendők (nyilvántartás
vezetése, bizonylat kiállítása és megőrzése). Sajnos a különböző adózással
kapcsolatos jogszabályok gyakorta változnak, ezért azok naprakész ismerete a vállalkozások számára nagyon fontos.
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Bejelentési kötelezettség
Általános szabály, hogy az adóalanyok a különböző hatóságokhoz bejelentett adataikban történő változásokat 15 napon belül kötelesek bejelenteni.
Nyilvántartási kötelezettség
A bevételhez, jövedelemhez, nyereséghez fűződő adók megállapításához és kiszámításához iratok, bizonylatok, nyilvántartások szükségesek.
Szükséges a számvitel rendje szerinti (2000. évi C. törvény) bizonylatok kiállítása, nyilvántartások és könyvek vezetése, melyek a gyakorlatban
az adókötelezettség megállapításának, teljesítésének és ellenőrizhetőségének elsődleges alapját képezik. A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet,
nyilvántartást úgy kell kiállítani és vezetni, hogy az adó alapjának, az adó
összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás
alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének vagy igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.
Adatszolgáltatási kötelezettség
Az adóhatósághoz elsődlegesen a kifizető, a munkáltató, a biztosító intézet, a földhivatal, az illetékhivatal, a pénzintézet, az Országos Találmányi
Hivatal, a társadalombiztosítási szerv, az engedélyt kiadó hatóság, a belügyminisztérium adatszolgáltatására kijelölt szerve, a gépjármű forgalmazásával foglalkozó vállalkozó köteles a kötelezettségek előírása és azok teljesítésének nyomon követése miatt adatot szolgáltatni, és az adózók adatairól
rendszeres tájékoztatást adni. A kifizető és a munkáltató adózóként köteles
az általa kifizetett adóköteles jövedelemről, a levont adóelőlegről, a jogcímenkénti figyelembe vett adókedvezményekről az adatszolgáltatást elkészíteni és elküldeni az adóhatóságnak.
Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése
Az adózó az önadózással megállapított adóról, költségvetési támogatásról
adónként, illetve költségvetési támogatásonként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz.
Az adóbevallás az adózó azonosításához az adóalap, a mentességek, a
kedvezmények, az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja és összege
megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.
Az adó megfizetése, a költségvetési támogatás igénybevétele az
adóbevallást nem pótolja!
Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót
megfizette vagy később fizetheti meg.
Az adót esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez.
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A levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.
Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, jogkövetkezményekkel
sújtható.
Jogkövetkezmények
(Az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [továbbiakban: Art.])
Az adójogszabályban előírt kötelezettségek megsértése veszélyezteti
az államháztartás bevételi forrásait, ezért az adózás körében elkövetett jogsértések konzekvenciája legtöbbször költségvetésnek fizetendő pénzben
kifejezett.
Késedelmi pótlék
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén
az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék alapja az adó vagy a költségvetési támogatás, amelyet az esedékesség
napjáig nem fizettek meg, illetve amelyet az esedékesség napját megelőzően vettek igénybe.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Önellenőrzési pótlék
Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót és
költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti.
Önellenőrzésnek csak az adó elévülési idején belül, az adóhatóság ellenőrzésének megkezdéséig van helye. Az önellenőrzés nem adózói kötelezettség, hanem önadózás rendszerében az adózó joga.
Ha az adózó az adót, illetve a költségvetési támogatást az önellenőrzésre
vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzése pótlékot fizet.
Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék felének megfelelő mértékben kell felszámítani, a bevallás benyújtásának előírt határidő elteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének, illetve az
önellenőrzés benyújtásának napjáig.
Amennyiben az adózó az önellenőrzés keretében feltárja saját tévedését, mulasztását, és az önellenőrzés lezárásaként az önellenőrzési pótlékot
megfizeti, mentesül az adóbíróság, az önellenőrzés napjáig esedékes késedelmi pótlék, valamint a mulasztási bírság megfizetése alól.
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Adóbírság
Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke az adóhiány 25-75%-a lehet!
Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet,
önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették.
Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén
hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó vagy intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy
megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.
Mulasztási bírság
A mulasztási bírság azon jogellenes magatartásoknak, mulasztásoknak
az összefoglaló elnevezésű jogkövetkezményeit gyűjti össze, melyek különböző mértékben ugyan, de veszélyeztetik az adóztatási érdekeket. Mulasztási bírság az adóbírság megállapítása mellett is alkalmazható!
A mulasztási bírság az illetékes adóhatóság jogkörében mérsékelhető
vagy el is engedhető, amennyiben a mérséklésre vagy elengedésre méltányosságot kiérdemlő körülmények állnak fenn.
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Az egyéni vállalkozó 
adózása

Az egyéni vállalkozó - a törvényi feltételek teljesülése esetén - alkalmazhatja:
a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást,
b) az átalányadózást,
c) a tételes átalányadózást.
a) A vállalkozói jövedelem szerinti adózás
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozó a vállalkozásával összefüggésben háromféle adót fizet. (1995. évi CXVII törvény
a személyi jövedelemadóról)
Ezek:
1. A vállalkozó jövedelem után vállalkozói jövedelemadó, amelynek
mértéke 19 %,
Az adózó 50 millió forint adóalapig 10 százalékos adókulccsal adózhat, ha
•
•

nem vesz igénybe adókedvezményt;
az adóévben legalább egy fő foglalkoztatott az átlagos állományi létszáma (a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámába nem számítanak
bele azok, akik után a jövedelmük alapján kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni),
• adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben eléri a jövedelem-,
nyereségminimumot (kivéve, ha az adózó mentesül a jövedelem-, nyereségminimum alkalmazása alól),
• az adóévben megfelel az államháztartási törvény szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
• az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér
kétszeresének – területfejlesztés kedvezményezett térségeiről szóló
kormányrendelet szerinti kistérségben, illetve településen a minimálbér
– adóévi összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma
szorzatának megfelelő összegre vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási
járulékot.
2. a vállalkozói osztaléklap után 25 %
3. a vállalkozásból kivett jövedelem után az összevont adóalap részeként sávosan
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Osztalékadó
Az egyéni vállalkozó osztalékra jogosult és „kötelezett”.        
A jogosultság feltétele, hogy rendelkezzék osztalékalappal.
Az osztalékalap számítása:
a) Adózott vállalkozói jövedelem
b) Az adózott vállalkozói jövedelmet növelő tételek
c) Az adózott vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek
d) Vállalkozói osztalékalap (a + b - c)
Az osztalékadó nagysága 25%.
A vállalkozói kivét után az adóelőleg
A vállalkozó kivétek után az adóelőleget göngyölítve kell számítani az
összevont adóalap adójának a megállapítására vonatkozó progresszívan sávos táblázat szerint, és a kivét hónapján követő hó 15-éig kell megfizetni.
Az összevont adóalap 2010. január 01-től: a figyelembe veendő összevonás alá tartozó jövedelmek 27 %-kal felnövelt része.
Az adó mértéke, ha az adóalap összege:
0 – 5.000.000 Ft - ig
			
5.000.001 forinttól 850.000 forint + a meghaladó rész

17 %
32 %-a.

Adóelőleg a vállalkozói tevékenység után
A vállalkozói tevékenység után is kell adóelőleget fizetni. Az adóelőleg összege az év elejétől keletkezett vállalkozói adóalap 19 %-a, amelyet
a vállalkozói kivét adóelőlegéhez hasonlóan göngyölítve kell számítani, és
negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetni.
b) Átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó
			

Bevételből a jövedelem számítása

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó az adóköteles bevételeiből a jövedelmet vélelmezett költséghányad valamelyikének alkalmazásával
számítja ki.
Fontos tudni, hogy az adózó tevékenysége(i) alapján milyen nagyságrendű költséghányadot alkalmazhat a jövedelem számításához.
Főszabály szerint az alkalmazható költséghányad 40 %. Ez azt jelenti,
hogy az adóköteles bevételből a jövedelem 60 %, azaz minden 100 forint-
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ból 60 forint. A törvényben meghatározott tevékenységek esetén az alkalmazott költséghányad 80% is lehet.
A vélelmezett költséghányad nyújt fedezetet az összes költségekre, beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is.
Az átalányadózás választásának fontosabb feltételei
A magánszemély az átalányadózás megkezdésétől
• nem áll munkaviszonyban
• bevétele a 15 millió forintot (egyes, a törvényben meghatározott esetekben a 100 millió forintot) nem haladta meg (az előző adóévben sem)
• a tevékenységet év közben kezdő vállalkozó a bevétel összegét időarányosan veheti figyelembe
élelmiszer szaküzletet, drogériai és gyógynövény szaküzletet, terményboltot működtet.
Függetlenül attól, hogy az adózó milyen nagyságú vélelmezett költséghányad alkalmazására jogosult, a tevékenységével kapcsolatos minden
költségét, ráfordítását elszámoltnak kell tekinteni.
Az átalányadó összege
Az adóalany az általa jogszerűen alkalmazott költséghányaddal számított jövedelme után fizet adót.
     Az évi jövedelem összege              Az adó mértéke
legfeljebb 5.000.000 forint
17 %
ha 5.000.000 forintnál több
az adó összege 850.000 forint 		
32 %
és az azt meghaladó jövedelem után
				
Egyéni vállalkozó jövedelem-, nyereségminimum
szerinti adózása
Ha az egyéni vállalkozó bevételeinek és költségeinek különbsége nem
éri el az adóévben az eladásra beszerzett áruk és eladott közvetített szolgáltatások együttes értékét nem tartalmazó vállalkozói bevétel 2 százalékát (vagyis a törvény által meghatározott jövedelem-, illetve nyereségminimumot), akkor választhat:
•
•
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az adóbevallásban nyilatkozatot tesz, vagyis kitölti az állami adóhatóság bevallást kiegészítő nyomtatványát (ez adójogi szempontból bevallásnak minősül);
a jövedelem-, nyereségminimumot tekinti adóalapnak.

c) A tételes költségelszámolás
A tételes költségelszámolással történő adózás lényege, hogy a bevételt
az elszámolható költségekkel csökkentve kell megállapítani a jövedelmet.
A költségek levonása előtt tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők ún. bevételt csökkentő kedvezmények igénybevételére jogosultak.
Ezen adózási mód alkalmazása esetén az őstermelői tevékenységből
származó bevételüket csökkenthetik minden megkezdett hónap után
• a legalább 50%-ban csökkent munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként a havi minimálbér 24 %-val,
- a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át
• a sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló folyamatos továbbfoglalkoztatása, valamint
• a korábban munkanélküli személy alkalmazottként történő foglalkoztatása esetén
e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével, függetlenül attól, hogy a tételes költségelszámolás esetén egyébként költségként is elszámolhatja azt.
A mezőgazdasági kistermelő bevallást
helyettesítő nyilatkozata:
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, ha
az éves bevétele nem több 4.000.000 forintnál, és rendelkezik legalább a
bevétel 20%-át kitevő költséget igazoló számlával, nyilatkozatot tehet arról, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme, és a szükséges összegű számlával rendelkezik. A gépjárműhasználattal
kapcsolatos számla (a 20%-on belül) csak akkor vehető figyelembe, ha ezt
útnyilvántartással is alátámasztják.

Az egyéni vállalkozó adózása
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(2007. évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról)

Az általános forgalmi adót jellemzi, hogy ez az adó:
• általános adó
• összfázisú forgalmi adó
• hozzáadott érték adó
• fogyasztói adó.
Az adó általános érvényű, mert:
• néhány adómentes szolgáltatásról eltekintve kiterjed a belföldi eredetű áruk és szolgáltatások teljes körére
• kiterjed az import eredetű termékekre
• kiterjed az export értékesítésre
• az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az értékesítést milyen
tulajdonformában (egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, szövetkezet,
az állam tulajdonában lévő gazdasági társaság) és milyen vállalkozási
szervezeti keretek (pl.: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság) között végzik.
Az általános forgalmi adó összfázisú adó. Ezen azt értjük, hogy az adót a
termelés (a szolgáltatásnyújtás) minden fázisában annak, aki az értékesítésről számlát bocsát ki, a számlában fel kell számítani. Ezt a kötelezettséget
nevezzük “adófelszámítási kötelezettség”-nek. A számlában szereplő adót
pedig felszámított adónak nevezzük.
Azzal, hogy a termék forgalmazója (az eladó) a számlában az adót felszámítja, azt a vevőre áthárítja, vele megfizetteti. A vevő, az általa vásárolt termékekről, igénybe vett szolgáltatásokról számlát kap. A számlán szerepel az
üzleti partnere által felszámított, reá továbbhárított, általa a számla ellenértékének kiegyenlítésekor megfizetett adó.
A beszerzésekről kapott számlában szereplő adót – a vevőnél – továbbhárított, előzetesen felszámított adónak nevezzük.
Az adókötelezett (az adóalany) az általa felszámított adóból jogosult levonni a
reá továbbhárított (előzetesen felszámított) adót, és a kettő különbözetét számolja el az adóhatósággal.
				
					 Hozzáadott értékadó
A hozzáadott érték az adott értékesítési-gyártási ciklust végző tevékenységéhez kapcsolódó, az adott fázisban felhasznált személyi jellegű ráfordításokat (bérköltségek, a bérek közterhei stb.), az elszámolt amortizációt és
az egyéb költségeket, valamint a piaci viszonyok által is befolyásolt nyereséget tartalmazza.
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					 Fogyasztói adó
A végső fogyasztó(k), felhasználó(k) a vételi árban megfizetett adót
nem követelhetik vissza, az a fizetőképes kereslet összegét, a fogyasztó(k)
jövedelmét csökkenti.
					 Az általános forgalmi adó alkalmazási hatálya:
Az általános forgalmi adó alanya az a természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, perelhet és saját nevében gazdasági tevékenységet végez.
A gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében
rendszeresen vagy üzletszerűen végzett tevékenység, mint például a mezőgazdasági, a kitermelő ipari, az építőipari, a feldolgozóipari, a kereskedelmi
és a szolgáltatásnyújtási tevékenység
Az adókötelezettség tényének vélelmezéséhez az ismérvek mindegyikének egyidejű megléte szükséges. Például nem terheli adókötelezettség azt a
természetes személyt, aki használt gépkocsiját értékesíti, akkor sem, ha abból jövedelme keletkezik, mert tevékenységét eseti jelleggel, tehát nem üzletszerűen végezte.
				 Termékértékesítés
Birtokba vehető dolognak ellenérték fejében történő átengedése, mely
az átvevőt feljogosítja arra, hogy a termékkel tulajdonosként rendelkezzék.
		
			
Szolgáltatásnyújtás
Minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek és a törvény szolgáltatásként definiálja.
			

Termékimport

•

termékimporton értjük a terméknek harmadik ország területéről az
Európai Közösség országaiba történő behozatalát, vagy egyéb módon
történő bejuttatását. Az EU közös piaca ilyen értelemben sajátos belpiaci értékesítésnek tekinthető. 			
			
			
Ellenérték
Ellenérték a tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni érték, amely lehet
pénz, pénzt helyettesítő eszköz, ingó dolog vagy ingatlan, továbbá valamely
jog átengedése (például bérleti jog átadása).

Általános forgalmi adó
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Az általános forgalmi adó alapja és mértéke
Ahhoz, hogy az adóalany az adó felszámítási kötelezettségének eleget
tehessen
a) meg kell határoznia az adó alapját, majd annak ismeretében
b) a kibocsátásra kerülő számlán felszámításra kerülő adót.
Az adó alapja
1. Ha az ellenértéket pénzben fejezik ki
a) belföldi eredetű termék értékesítésének és szolgáltatásnyújtás
esetében a teljesítésért járó ellenérték
b) közösségen belülről történő beszerzés esetén a fentiekre
vonatkozó szabályok alkalmazásával
c) termékimport esetén
- vámérték
+ kivetett vám
+ felszámított vámkezelési díj
+ felszámított illeték
+ fogyasztási adó
+ az első belföldi rendeltetési helyig felmerülő járulékos
költségek
+ egyéb, kötelező jellegű befizetések (pl: termékdíj)
- vámmentes összeg
2. Ha az ellenértéket nem pénzben fejezi ki
a) az ellenértékül szolgáló termék vagy szolgáltatás áfa nélküli
forgalmi értéke
			
A felszámított adó mértéke:
1.
•

főszabály szerint az adóalap 25 %-a
minden olyan termék és szolgáltatásnyújtás esetében, amikor az áfáról szóló törvény ettől eltérő adókulcs alkalmazását nem teszi tehetővé
2. a főszabálytól eltérően az adóalap 5 %-a például
• mellékletben meghatározott egyes gyógyszerkészítmények, könyvek,
napilapok, távhőszolgáltatás után.
3. a főszabálytól eltérően az adóalap 18 %-a például
• a mellékletben meghatározott tej és tejtermékek, gabonából, lisztből
készült termékek
			

Fordított adózás

A fordított adózás kizárólag ingatlan építési hatósági engedélyhez kötött létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltoztatására
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– ideértve a bontást is – irányuló építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásra terjed ki.
			

Visszaigénylés

Áfa akkor igényelhető vissza, ha az áfa többlet egy-egy adó megállapítási időszakban eléri, vagy meghaladja havi bevalló adóalanyok esetében az
egymillió forintot, negyedéves bevallók esetében a 250 ezer forintot, éves
bevallók esetében az 50 ezer forintot. A negatív áfa különbözetek a tárgyidőszaki értékhatárokig göngyölíthetők. Európai Uniós állampolgár, illetve
vállalkozó sajátos szabályok alapján jogosult adó visszatérítésre másik tagállam területén.
				

Adómentesség

Az adómentesség lehet a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
alkalmazható tárgyi mentesség és alanyi adómentesség.
				
				

Közérdekű tevékenységre tekintettel létrejövő
mentesség:

Abban az esetben, amikor az általános forgalmi adóról szóló törvény
egyes értékesítéseket, szolgáltatásokat mentesít az adófizetési kötelezettség alól, közérdekű tevékenységre tekintettel létrejövő mentességről van
szó. Ebben az esetben tehát az értékesítés jellege adómentes, függetlenül
attól, hogy az értékesítést ki végzi.
Az, aki (amely) ilyen jellegű adómentes értékesítést végez, az általa kibocsátott számlában általános forgalmi adót nem tüntethet fel, és a beszerzéseinek számláiban rá továbbhárított adót az adóhatóságtól nem igényelheti vissza. Ebből az következik, hogy az ilyen jellegű adómentesség lényegét
tekintve nem jelent adókedvezményt, mert az adómentes értékesítést végző a reá továbbhárított adó terhét viseli.
Ilyen tevékenységek például a törvényben konkrétan meghatározott:
•
•
•
•
•
•
•
•

az egyetemleges postai szolgáltatásnyújtás
a betegek és sérültek ápolásával összefüggő tevékenységek
szociális ellátás
gyermek és ifjúság védelem
oktatási tevékenységek
népművészeti, iparművészeti tevékenység
sporttal összefüggő tevékenység
rádiós és televíziós szolgáltatás nyújtása

Általános forgalmi adó
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Mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
•
•
•
•
•
•

hitel nyújtásához kacsolódó szolgáltatás
biztosítási szolgáltatások
folyó-, betét-, ügyfél számlákkal kapcsolatos szolgáltatás
fizetőeszközökkel kapcsolatos szolgáltatás
befektetési alapok és kockázati tőkealapok kezelése
szerencsejáték szolgáltatás

Mentesség a termék Közösségen belüli értékesítése és beszerzése esetén
•
•

belföldről belföldön kívülre történő értékesítés
Közösségen belüli beszerzés

			

Alanyi adómentesség

A tárgyi adómentesség érvényesítése kötelező. Ezzel szemben az alanyi adómentesség válaszható. Alanyi adómentességet az választhat, akinek
a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakhelye belföldön van
• az adóévet megelőző évben a bruttó árbevétele nem haladta meg az
5.000.000 forintot.
Az, aki az adóköteles értékesítést a tárgyévben kezdi meg, és alanyi
adómentességet választ, az árbevétel értékhatárt időarányosan köteles értelmezni.
Megszűnik az alanyi adómentesség, ha az adóalany gazdasági tevékenységéből származó bevétele meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt. Ilyen esetben az alanyi adómentesség
arra a termékértékesítésre (szolgáltatásnyújtásra) nem vonatkozik először,
amelynek ellenértékével az adóalany túllépi az alanyi adómentességre jogosító értékhatárt.
Az alanyi adómentesség megszűnését követően az adóalany köteles az
értékesítés után az általános forgalmi adót felszámítani, és jogosult a reá továbbhárított adót az általa felszámított adóból levonni, illetve az adóhatóságtól visszaigényelni.
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A társasági és 
osztalékadó

Az adó fizetésére kötelezettek (az adó alanyai) a vállalkozási tevékenységük eredménye után társasági (jövedelem-) adót fizetnek. Az adózott
nyereségből a társaság - a társaság legfőbb irányító szervének döntése alapján - osztalékot (részesedést) fizethet a tulajdonosoknak. A kapott részesedés (osztalék) után az osztalékban részesedő osztalékadót fizet.
Az állam a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló - többször módosított - 1996. évi LXXXI. törvényben
rendelkezik.
				

Az adó általános jellemzői

A társasági adó általános jellemzői:
a) a társasági adó verseny semleges adó. Az adó nincs tekintettel arra,
hogy a vállalkozási tevékenységet milyen tulajdonformák (egyéni, társas,
állami, vegyes tulajdon) alapján és milyen vállalkozási, szervezeti keretek
között (jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet, közhasznú társaság stb.) végzik.
b) az adó közvetlen adó. Az adót az adó fizetésére kötelezett másra jogszerűen nem háríthatja át, az adó mértéke befolyásolja a tulajdonosoknak
fizetendő részesedést, osztalékot, továbbá a saját tőke gyarapításának lehetőségét.
c) a társasági adó alapja nem azonos a számviteli elszámolások alapján számított adózás előtti eredménnyel. Az állam az adóhoz fűződő jogának védelme, az adó elkerülésének megakadályozása céljából
- meghatározza a vállalkozás által elszámolt költségek, ráfordítások
közül azokat, amelyeket az adóalap számításánál nem fogad el. Ezekkel a
költségekkel, ráfordításokkal az adózás előtti eredményt, az adózás előtti
adóalapot növelni kell.
- nevesíti azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek tekintetében a számvitelben elszámolt összegük egy részét az adóalap meghatározása során elfogadja adóalapot csökkentő tényezőként, az el nem fogadott
résszel az adóalapot növelni kell.
- megnevezi azokat a gazdasági eseményeket, amelyek eredményeként az adóalap azáltal csökken, hogy a bevétel elmarad. Az elmaradó bevételekkel az adóalapot növelni kell.
d) az adó kulcsa 19 %.

A társasági és osztalékadó
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Az adózó 50 millió forint adóalapig 10 százalékos adókulccsal adózhat, ha
•
•

•
•
•

nem vesz igénybe a társaságiadó-törvény alapján adókedvezményt;
az adóévben legalább egy fő foglalkoztatott az átlagos állományi
létszáma (a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámába nem
számítanak bele azok, akik után a jövedelmük alapján kizárólag
egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni),
adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben eléri a jövedelem-,
nyereségminimumot (kivéve, ha az adózó mentesül a jövedelem-,
nyereségminimum alkalmazása alól),
az adóévben megfelel az államháztartási törvény szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér
kétszeresének – területfejlesztés kedvezményezett térségeiről
szóló kormányrendelet szerinti kistérségben, illetve településen a
minimálbér – adóévi összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi
létszáma szorzatának megfelelő összegre vall be nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulékot.

e) a kettős adóztatás elkerülése céljából a számított adót csökkenteni lehet a külföldről származó jövedelem után, a külföldön megfizetett adó ös�szegével, továbbá a tőkebefektetésekre ösztönző adókedvezményekkel.
f) szűk körben az adóról szóló törvény mentesíti az adóalanyt az adó megfizetésének kötelezettsége alól (adómentességek).
			

Az adó fizetésére kötelezettek köre

Az adókötelezettség kiterjed a Magyar Köztársaság területén vállalkozási tevékenységet végző belföldi és külföldi illetőségű adóalanyokra, továbbá belföldi illetőségű adóalanynak külföldön végzett vállalkozásból
származó jövedelmére.
			

Belföldi, külföldi illetőség

a) belföldi illetőségűnek kell tekinteni a belföldi jogszabály alapján létrehozott jogi személyt, a jogi személyiséggel nem rendelkező társas céget,
személyi egyesülést, egyéb szervezetet.
A magánszemélyek tekintetében belföldi illetőségű az, akinek állandó
lakhelye Magyarországon van. Ha a magánszemélynek a Magyar Köztársaság területén nincs állandó lakhelye, akkor a belföldi illetőséget a szokásos
tartózkodási hely határozza meg. A szokásos tartózkodási hely alapján a magánszemély akkor tekinthető belföldi illetőségűnek, ha egy naptári évben
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183 napot meghaladóan tartózkodik a Magyar Köztársaság területén, és más
állam területén nincs állandó lakhelye.
b) külföldi illetőségűnek tekintjük azt a jogi személyt, jogi személyiség
nélküli társas céget, személyi egyesülést, egyéb szervezetet, amelyet külföldi jogszabályok alapján létesítettek. A magánszemélyek tekintetében az a
külföldi illetőségű, aki nem felel meg a belföldi illetőség feltételeinek.
			

Az osztalékadó alanyai

A társasági adó alanya, ha jövedelmet ér el, és a jövedelem után a társasági adót megfizette, jogosult a tulajdonosnak az adózott nyereség terhére osztalékot (részesedést) fizetni.
			

Az osztalékadó alanyai

a) az osztalékban részesülő belföldi személy
b) az osztalékban részesülő külföldi személy
c) az osztalék kifizetője, ha az osztalékot nem pénzben nyújtja
			
			
A társasági adó számítása a belföldi illetőségű
adóalanyoknál
A belföldi illetőségű adózó a társasági adót az alábbi tevékenységek egymást követő sorrendben történő - elvégzésével, azok eredményeként
határozza meg.
1. + Adózás előtt eredmény
2. - Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek
3. + Az adózás előtt eredményt növelő tételek
4. = Társasági adóalap (1-2+3)
5. = Társasági adó (4. sor x 0,18)
6. - Adókedvezmények
7. - A külföldön megfizetett társasági adóból figyelembe vehető
hányad
8. = Fizetendő adó (5. sor - 6. sor - 7. sor)
9. = Adózott eredmény (1. sor - 8. sor)
10. - Osztalékra kifizetés
11. = Mérleg szerinti eredmény (9. sor - 10. sor)
			

Jövedelem-, nyereségminimum

Ha az adózó adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobbik
a korrigált összes bevétele 2 százalékát nem éri el, választania kell, hogy
az adóbevalláshoz bevallás kiegészítő nyomtatványt mellékel a tényleges
eredményre tekintettel, vagy a korrigált összes bevétel 2 százalékára, azaz
a jövedelem-, nyereségminimumra számítja a társasági adót.
A társasági és osztalékadó

75

				
				

Egyszerűsített 
vállalkozói adó (EVA)
(2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített
vállalkozói adóról)

E törvény hatálya alá bejelentkezhet
•
•
•
•

egyéni vállalkozó
és akit a törvény egyéni vállalkozónak minősít
a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet,
a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az
erdő birtokossági társulat;
a betéti társaság és a közkereseti társaság.

			

Az adóalanyiság választásának feltételei

Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek
- a magánszemély egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte a tevékenységét;
- a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt;
- a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem
alakult át (ideértve a kiváltás és a beolvadást is), valamint a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban (az öröklést kivéve) az új tag nem szerzett 50 százalékot meghaladó szavazati
jogot biztosító részesedést;
- az adóhatóság nem rendelt el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását;
- az általános forgalmi adó törvény szerinti különleges jogállást a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany nem választotta, vagy
adózó a hulladékfelvásárlás és idegenforgalmi tevékenységek körében nem volt kötelezett a különös adózási szabályok alkalmazására;
- az egyéni vállalkozó az általa végzett termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás alapján bevételt, jogi személy a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt (vagy annak megfelelő bevételt) számolt el.
Az előzőeken túl az a személy lehet az eva alanya, akinek/amelynek
- a bejelentés évét megelőző és a megelőző második adóévben az éves
szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg.
- A bejelentés évében ésszerűen várható összes bevétele a 25 millió forintot nem haladja meg.
76

Az evás adóalanyiság választásának további feltételei, hogy
az evás adóévben nem folytat
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló törvény, vagy a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet;
- a vámról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló törvényben
meghatározott közvetett képviselői tevékenységet,
- olyan tevékenységet (ide nem értve a szerencsejáték szervezéséről
szóló törvény szerinti ajándéksorsolást), amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vagy a Szerencsejáték Felügyelet engedélye, vagy e szervekhez való bejelentés szükséges.
Az egyéni vállalkozó a felsorolt feltételek megléte esetén is csak akkor lehet adóalany, ha az adóévre vonatkozóan olyan jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, amelyben 10 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedéssel rendelkezik, nem választja az e
törvény szerinti adóalanyiságot.
A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság – az előzőeken túlmenően – csak akkor lehet az eva alanya, ha
- valamennyi tagja magánszemély (ideértve az MRP szervezetet is);
- más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban
nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott, tulajdoni részesedést
megtestesítő értékpapír).
Az eva alapja, mértéke, bevallása és megfizetése
Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel.
Az adó mértéke a pozitív adóalap 30 százaléka.
Bevételnek minősül bármely jogcímen és bármely formában mástól
megszerzett vagyoni érték, ideértve az áthárított áfát is.
Vagyoni érték különösen a pénz, s a dolog, az értékpapír, az igénybe vett
szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint
az adóalany javára elengedett, elévült kötelezettség, vagy átvállalt tartozás.
Elengedett, elévült kötelezettség és más által átvállalt tartozás esetében a
bevétel az adóalany megszűnt kötelezettségének, illetve megszűnt tartozásának összege.
Nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében a bevétel a vagyoni értéknek a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci ára. Szokásos piaci ár az olyan ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
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körülmények között egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének.
Ha a bevételt külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor az átszámításhoz a számla, az egyszerűsített számla, vagy a számlát helyettesítő okmány kibocsátásnak napján – más esetben a bevétel megszerzésének a
napján – érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amely
nem szerepel hivatalos devizaárfolyam-lapon, a bevétel forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által az említett időpontra vonatkozóan euróban megadott árfolyamot kell figyelembe venni.
Nem minősül bevételnek a vagyoni érték, ha azt az adóalany köteles
visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, a hitel, a tag vagyoni
hozzájárulása), vagy annak szokásos piaci árát köteles megfizetni.
Az eva a következő adónemeket váltja ki:
•

•

egyéni vállalkozók esetében:
o vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap
utáni adót vagy átalányadót (kivételekkel);
o az általános forgalmi adót (kivételekkel).
a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében:
o a társasági adót (kivételekkel);
o a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót;
o a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;
o az általános forgalmi adót (kivételekkel).

			

Evás áfa kötelezettség

Az evás adózó nem minősül áfa alanynak, de az áfa törvény rendelkezéseit a bizonylatadás és a teljesítés időpontjának meghatározására alkalmaznia
kell. Az evás nem választhat alanyi áfa mentességet, tehát az evára áttérő, korábban alanyi mentes adózónak áfával növelt számlát kell kibocsátania. Az
általa teljesített termékértékesítés, nyújtott szolgáltatás egyébként az áfa
törvény szerinti adómértékek alá tartozik.
A fordított adózás szabályait az evás adóalanynak is alkalmazni kell!
			
Áfa levonás
Az áfa alanya nem vonhatja le az előzetesen felszámított áfát, hiszen
nem alanya az áfa törvénynek. Visszamenőleg sem igényelhető vissza az
áfa szerinti adózás időszakára, ha az adózó már nem evázik, és ismét áfa
alany kíván lenni.
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Helyi iparűzési adó
				

Az eva alanya egyszerűsített módon állapíthatja meg az iparűzési adóalapot: az az eva-alap 50 százalékában is meghatározható. Ha nem ezt választja, az általános szabályok szerint kell megállapítania az iparűzési adó
alapját, de ekkor nyilván kell tartania anyagköltségeit, az eladott áru beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét.
Tb-járulék
Az evát választó főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál a minimálbér
kétszerese a járulékfizetés kötelező alapja, bejelentés alapján a minimálbér, vagy a vállalt magasabb összeg.
A többes jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet végző (nyugdíjas) vállalkozó esetében a járulékfizetésnek nincs
kötelező minimuma. A többes jogviszonyban álló egyéni vállalkozó az evaalap 4 százaléka, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az
eva-alap 10 százaléka után köteles járulékokat fizetni.
Az evát választó egyéni vállalkozó a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást az éves bevallás részeként vallja be.

Helyi iparűzési adó
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Cégautó adó

A cégautó adót alapesetben a nem magánszemélyek – így az egyéni cég
is, a gazdasági társaság más jogi személyek – kötelesek fizetni a tulajdonukban álló személygépkocsi után. Lízingelt személygépkocsi esetén a lízingbe vevő az adófizetésre kötelezett. Az adókötelezettség a tulajdonszerzés,
illetve a lízingbe vétel napját követő hónap első napján keletkezik.
A magánszemély tulajdonában levő személygépkocsi – ha csak ennyi a
tényállás – nem cégautó adóköteles. Ez a helyzet akkor változik meg – tehát akkor lesz adóköteles ez a személygépkocsi, ha utána valamely egyéni
vagy társas vállalkozás költséget, értékcsökkenési leírást számol el.
Ha az egyéni vállalkozó – a tulajdonában levő személygépkocsi után tételes költségelszámolással üzemanyag- vagy szervizköltséggel számol el,
ezzel cégautó fizetésére lesz kötelezett. Ha az egyéni vállalkozó tulajdonában levő személygépkocsi úgymond nincs bevéve a vállalkozásba – nem a
vállalkozás nyilvántartott eszköze – és utána a vállalkozásban nem is számol
el semmilyen költséget, akkor cégautó fizetésére nem köteles.
Ha a személygépkocsi után magánszemély számol el költséget, a költség elszámolásának napja az a nap, amely napon a költségről szóló bizonylatot kiállították, vagy amely napot az útnyilvántartásba a gépjármű
használatával összefüggésben bejegyeztek, értékcsökkenési leírás elszámolása esetén – ha az átalányban történik – a személygépkocsi használatbavételének napja, egyébként az értékcsökkenési leírás megkezdésétől
a teljes leírásig terjedő időszak minden hónapjának első napja.
Nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi,
amelynek használatával összefüggésben a használó – költségei ellentétezésére – költségtérítést (a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés) kap.
A cégautó adó mértéke, havonta:
•
•
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1600 cm3 hengerűrtalmat vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén 7000 forint,
egyéb személygépkocsi esetén 15000 forint.

			

Egészségügyi
hozzájárulás fizetése

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás
százalékosan meghatározott adó jellegű kötelezettség, amelyet az erről szóló
törvényben meghatározott jövedelmek után kell megfizetni.
Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
terheli az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. tv.) szerinti munkáltatót, kifizetőt (a továbbiakban: kifizetőt) az általa, a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a
belföldi magánszemélyt – a személyi jövedelemadóról szóló törvényben (a
továbbiakban: Szja-törvény) – meghatározott jövedelmek után.
1. A kifizetőt terhelő százalékos egészségügyi hozzájárulás
A 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja az adóévben
juttatott (megszerzett), az Szja.tv-ben meghatározott:
- az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél
o az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
o a vállalkozói kivét és a kivét - kiegészítés, illetve a személyes közreműködői díj és a személyes közreműködői díj-kiegészítés együttes
összegének, de legfeljebb a vállalkozóra irányadó, a meghatározott
tevékenységre jellemző kereset tárgyévi összegének a vállalkozói
jogviszonyra tekintettel a tárgyévre bevallott nyugdíjjárulék alapját
meghaladó része,
- a külön adózó jövedelmek közül:
o a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke,
o a kamatkedvezményből származó jövedelem,
o az egyösszegű járadékmegváltások,
o a kisösszegű kifizetések.
Az előzőekben meghatározott jövedelmek után az egészségügyi hozzájárulást abban az esetben is meg kell fizetni, ha a juttatás nem pénzben történik.
Abban az esetben, ha a társas vállalkozó több társaságnak is személyesen közreműködő tagja, a személyes közreműködői díj-kiegészítést terhelő egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásánál járulékalapként
annál a társaságnál bevallott járulékalapot kell figyelembe venni, amelynél
a személyes közreműködői díj-kiegészítést meg kell állapítani.

Egészségügyi hozzájárulás fizetése
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2. A társas vállalkozások kötelezettsége
Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá nem tartozó, Szja-törvény
szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást
fizet azon összeg után, amelyet a számviteli törvény szerint a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködői tag részére osztalékként,
részesedésként meg lehetett volna állapítani, ki lehetett volna fizetni, de
legfeljebb a pozitív adózott eredménynek a tag részesedésével arányos része
után.
3. A magánszemélyt terhelő százalékos mértékű egészségügyi 		
hozzájárulás
A belföldi magánszemély az adóévben megszerzett
o vállalkozásból kivont jövedelem,
o értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
o 25 százalékos adóterhet viselő osztalék, vállalkozói osztalékalap,
o árfolyamnyereségből származó jövedelem,
o ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulást fizet mindaddig, amíg egyes járulékai együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).
4. Az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, és megfizetése
A törvény az egészségügyi hozzájárulás beszedését az adóhatósághoz
rendeli.
A kifizetőt, valamint a magánszemélyt terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, vonja le, a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12. napjáig fizeti meg.
A társas vállalkozás a személyes közreműködői díj-kiegészítést terhelő
egészségügyi hozzájárulást a személyes közreműködői díj-kiegészítésről
kiadott igazolás napját követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.
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Egyszerűsített 
közteherviselési
hozzájárulás

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (ekho) szóló 2005.
évi CXX. törvény szerint egyszerűsített módon tehetnek eleget adó- és
járulékfizetési kötelezettségüknek jellemzően a művészet, kultúra, sajtó
területén tevékenykedők. Ez az adónem alkalmazása a magánszemélyek
számára választható, az ekhót választókkal szerződéses kapcsolatban álló
kifizetők számára viszont kötelező.
A törvény hatálya
A törvény hatálya a törvényben felsorolt foglalkozási ágaknak (így író,
képzőművész, iparművész, rendező, újságíró) megfelelő tevékenységet
– például munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján – végző magánszemélyekre és a velük szerződéses kapcsolatban álló
munkáltatóra, kifizetőre terjed ki, ha a magánszemély nyilatkozatban jelzi,
hogy az ekho szerint kívánja közterheit leróni.
Az ekho alapja, mértéke
Az ekho alapja az ekhóval érintett bevétel, áfa nélkül. Az ekho bevétel munkaviszonyból származó bevétel esetén áfa-mentes, megbízási díj és
vállalkozási szerződés esetén viszont jellemzően áfa-köteles.
Az ekho a következő adónemeket váltja ki:
Az ekho a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékokat váltja ki. A kifizetőt és a magánszemélyt az ekho alapját képező bevétellel összefüggésben az ekho-n, a kifizetőt az ekho-n, valamint az
ekho törvényben szabályozott kötelezettségek megsértésével összefüggő,
az adózás rendjéről szóló törvény szerint kiszabható mulasztási bírságon túlmenően egyéb adóval és más közteherrel összefüggő fizetési kötelezettség
nem terheli.

				
Egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás
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Helyi adók

(1990. évi C törvény a helyi adókról)

Az ilyen típusú adókat az önkormányzatok, a helyi adókról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – az adott helyi önkormányzat helyi adókról
alkotott rendelete szerint - az illetékességi területükön vethetnek ki.
			

Helyi adók lehetnek

a) Vagyoni típusú adók
• építményadó
• telekadó
b) Kommunális jellegű adók
• magánszemélyek kommunális adója
• vállalkozók kommunális adója
• idegenforgalmi adó
c) Helyi iparűzési adó
d) Belföldi gépjárművek adója
Építményadó
A helyi önkormányzat építményadót az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás célját szolgáló építmény után szedhet.
a) Fizetésre kötelezett
•
•

aki(k) a naptári év első napján az építmény tulajdonosa(i), vagy
a vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén az annak gyakorlására jogosult

b) Alapja
•
•

az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, vagy
korrigált forgalmi érték (az építmény piaci értékének 50%-a)

c) Mértéke
•
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a helyi önkormányzat képviselőtestülete által alkotott adórendeletben
foglaltak szerint Ft-ban, illetve %-ban meghatározott

Telekadó
A telekadó az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen
belterületi földrészletre vethető ki. Telekadót szedhet a helyi önkormányzat továbbá olyan beépítetlen földrészlet (telek) után is, amely építmény
rendeltetésszerű használatához nem szükséges.
a) Fizetésre kötelezett
•
•

aki(k) a naptári év első napján a telek tulajdonosa(i), vagy
a vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén az annak gyakorlására jogosult

b) Alapja
•

a telek négyzetméterben számított hasznos alapterülete, vagy a telek
korrigált forgalmi értéke (a telek piaci értékének 50%-a).

c) Mértéke
•

a helyi önkormányzat képviselőtestülete által alkotott adórendeletben
foglaltak szerint Ft-ban, illetve %-ban meghatározott.

			

Kommunális adó

Az önkormányzat kommunális jellegű adót szedhet a településen az
infrastruktúra fejlesztésével, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak finanszírozásához.
			

Magánszemélyek kommunális adója

Az önkormányzat a magánszemélyt akkor kötelezheti kommunális adó
fizetésére, ha a magánszemélynek az önkormányzat illetékességi területén
- lakás vagy más, nem lakás céljára szolgáló építmény, továbbá
- beépítetlen belterületi földrész van tulajdonában.
Azt a magánszemélyt is kötelezheti az önkormányzat kommunális adó fizetésére, aki nem magánszemély tulajdonában álló építmény vagy telek bérleti jogának jogosultja (bérleti joggal rendelkező magánszemély).
a) Fizetésre kötelezett
•
•
•

aki(k) a naptári év első napján az építmény tulajdonosa(i), vagy
a vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén az annak gyakorlására jogosult, vagy
bérleti joggal rendelkező magánszemély

Helyi adók
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b) Alapja
•

az önkormányzat közigazgatási területén lévő
- építmény db
- telek db
- bérleti jog

c) Mértéke
•

a helyi önkormányzat képviselőtestülete által alkotott adórendeletben
foglaltak szerint Ft-ban meghatározott.

			

Vállalkozások kommunális adója

A vállalkozások kommunális adójának fizetésére az önkormányzat azt a
vállalkozást (vállalkozót) kötelezheti, amelynek, illetve aki az önkormányzat közigazgatási területén vállalkozás folytatására alkalmas székhellyel,
telephellyel, rendelkezik.
a) Fizetésre kötelezett
•

a vállalkozó,

b) Alapja
•

az adó fizetésére kötelezett által foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma
a) Mértéke
•

a helyi adókról szóló törvényben forintban meghatározott összeg
Az idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó fizetésére a helyi önkormányzat azt a magánszemélyt kötelezheti, aki az önkormányzat illetékességi területén sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
Tartózkodási hely az olyan hely, ahol a lakóhelye végleges elhagyásának
szándéka nélkül a magánszemély három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Idegenforgalmi adót a területileg illetékes önkormányzat két jogcímet
állapíthat meg.
Az adó megállapításának egyik lehetséges jogcíme a magánszemély által az önkormányzat közigazgatási területén eltöltött idő (tartózkodási idő).
A másik jogcím, a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén
pihenésre, üdülésre alkalmas ingatlannal rendelkezik.
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Pihenésre, üdülésre alkalmas ingatlannak minősül a nyaraló, a csónakház, a horgásztanya, az üdülésre alkalmas épülethez tartozó garázs.
Az önkormányzat, ha az pihenésre, üdülésre alkalmas épület után
idegenforgalmi adót szed, akkor ugyanazon épület alapján más adót
(építményadót, kommunális adót) nem állapíthat meg, továbbá a magánszemélyt csak egy jogcímen lehet idegenforgalmi adó fizetésére kötelezni. Az idegenforgalmi adó alapját és mértékét a következők szemléltetik:
a) Alapja
•
•
•

személyenként és vendégéjszakánként, vagy
a szállásdíj, vagy
lakásnak nem minősülő, üdülésre alkalmas épület hasznos területe
után négyzetméterenként

b) Mértéke
•

a helyi önkormányzat képviselőtestülete által alkotott adórendeletben
foglaltak szerint Ft-ban, illetve %-ban meghatározott.
			
Iparűzési adó

Az önkormányzat helyi iparűzési adó fizetésére kötelezheti azt a természetes és jogi személyt, továbbá a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságot és egyéb szervezetet, aki, illetve amely az önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási (iparűzési) tevékenységet folytat.
A helyi iparűzési adó alapját és mértékét a következők szemléltetik:
a) Alapja
•
•

az értékesített termék, végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel
alkalmi jelleggel végzett tevékenység esetén a tevékenység végzésének tényleges időtartama alatt elért nettó árbevétel

b) Mértéke
•

a helyi önkormányzat képviselőtestülete áltat alkotott adórendeletben
foglaltak szerint %-ban meghatározott, maximum 2%.
			
Belföldi gépjárművek adója
A belföldi gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója gépjárműadót
köteles fizetni. Belföldinek minősül az a gépjármű, amelyet belföldi forgalmi engedéllyel és belföldi rendszámmal láttak el.
Helyi adók
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Az adó alapja a gépjármű teljesítménye.
Az adó mértéke:
•
•
•
•
•
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a gyártás évében és az azt követő 3 évben 300 forint/kilowatt
a következő 4-7. évben 260 forint/kilowatt
a 8-11. évben 200 forint/kilowatt
a 12-15. évben 160 forint/kilowatt
a 16. évtől 120 forint/kilowatt

			
			
			

Társadalombiztosítás
(A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. Törvény)

Alkotmányunk rendelkezései alapján a társadalombiztosítási ellátás állami feladat.
A társadalombiztosítás keretében a biztosítottak betegségi és anyasági ellátásra, nyugellátásra és baleseti ellátásra szerezhetnek jogosultságot.
			

A biztosítottak köre

Társadalombiztosítottak köre a vállalkozási szférában
•
•
•
•
•
•

Munkaviszonyban álló személy
Szövetkezeti tag
A közkereseti társaság, a betéti társaság tevékenységében közreműködő természetes személy tagja, a természetes személy tagjának a társaságban rendszeresen munkát végző segítő családtagja.
Korlátolt felelősségű társaság azon tagja, ki a társaság tevékenységében
nem munkaviszony, és nem megbízási jogviszony keretében közreműködik, munkát végez.
Egyéni vállalkozó, a nála rendszeresen közreműködő segítő családtag.
Szakmunkástanuló, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesül.

Társadalombiztosítottak körébe nem tartozó személyek a vállalkozási
szférában:
•

Külföldi munkáltató által Magyarországon foglalkoztatott, külföldinek
minősülő személy.
• Külföldi részvétellel működő gazdasági társaság által Magyarországon
foglalkoztatott, külföldinek minősülő természetes személy.
			
A munkáltató járulékfizetési kötelezettsége
A munkáltató a biztosított után nyugdíjbiztosítási járulékot (24 %)
és egészségbiztosítási (2 %) járulékot és munkaerő piaci járulékot (1 %)
fizet. A járulékok együttes mértéke 27 %, a társadalombiztosítási járulék. A társadalombiztosítási járulékot a munkáltató (az egyéni vállalkozó)
költségei között elszámolhatja.
A társadalombiztosítási járulék alapja a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében adott adóköteles jövedelem.
				

Társadalombiztosítás

89

A biztosított járulékfizetési kötelezettsége
A biztosított a biztosítási jogviszony alapján kapott, társadalombiztosítási
járulék alapján képező személyi jellegű és más, a társadalombiztosítási
járulék alapját képező jövedelem után 6 % egészségbiztosítási járulékot,
- amely megoszlik 4 % természetbeni, illetve 2 % pénzbeli részre - és 9,5%
- nyugdíjjárulékot és 1,5 % munkaerő piaci járulékot fizet. A járulékot a
munkáltató (a kifizető) állapítja meg, vonja le a járandóságból és utalja át
(fizeti be) a társadalombiztosítási alapok javára.
A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság
és tagjaik járulékfizetése.
A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság
a természetes személy tagjának a személyes közreműködés alapján kiosztott, a társadalombiztosítási járulék alapján képező jövedelem, de legalább
a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér kétszerese (minimum járulékalap) – bejelentés esetén a járulékalapot képező jövedelem – után fizet 27%-os társadalombiztosítási járulékot.
A társas vállalkozás természetes személy tagja a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 9,5 % nyugdíjjárulékot, és 6 %
egészségbiztosítási járulékot és 1,5 % munkaerő piaci járulékot fizet, melynek nincs felső határa.
A járulékfizetés alapja a havi átlagban tevékenységre jellemző kereset, de legalább a minimálbér.
Egyéni vállalkozó járulékfizetése
Az egyéni vállalkozónak a havi átlagban a tevékenységére jellemző kereset, de legalább a minimálbér szerinti összeg - vállalkozói kivét - a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelme után köteles havonta
27% mértékű társadalombiztosítási járulékot fizetni.
Az egyéni vállalkozó a 27%-os társadalombiztosítási járulék fizetésével
egyidejűleg fizetni köteles a 6 %-os egészségbiztosítási és a 9,5 %-os nyugdíjjárulékot, valamint 1,5 % munkaerő piaci járulékot is.
			

A munkáltató társadalombiztosítással kapcsolatos
egyéb terhei

A munkáltató a táppénzkiadások fedezetéhez is hozzájárul. A munkáltató a munkavállaló keresetképtelenségének, valamint a kórházi (klinikai)
ápolásának időtartamára folyósított táppénz jogszabályban meghatározott
hányadának a megfizetésével is hozzájárul a társadalombiztosítási terhek
viseléséhez.
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Társadalombiztosítási ellátások
Egészségügyi szolgáltatás
A biztosított egészségügyi szolgáltatásra a biztosítás fennállása alatt és
annak megszűnését követő 30 napon belül jogosult.
Az egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott ellátás részben térítésmentes, részben térítésköteles. Térítésmentes többek között a háziorvosi és a házi gyermekorvosi alapellátás, a járó beteg szakellátás, kórházi ellátás keretében az orvos előírása szerinti gyógykezelés, ideértve a szükséges
műtéteket is, a szülészeti ellátás.
Azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyeket a jogszabály nem minősít térítésmentesnek, térítéskötelesek. A térítésköteles egészségügyi
szolgáltatások ellenértékét (árát) a szolgáltatás igénybevevője megfizetni
köteles. Egyes esetekben a Társadalombiztosítás az általa nyújtott támogatással, költség-visszatérítéssel csökkenti a szolgáltatásért, a gyógyászati
termékért fizetendő árat.
Betegségi és anyasági ellátás
•
•
•

Egészségügyi szolgáltatás
Táppénz
Terhességi- gyermekágyi segély

				 Nyugellátás
a) Saját jogú nyugellátás
• Öregségi nyugdíj
• Rokkantsági nyugdíj
• Öregségi járadék
• Munkaképtelenségi járadék
b) Hozzátartozói nyugellátás
• Özvegyi nyugdíj
• Végkielégítés
• Árvaellátás
• Szülői nyugdíj
• Özvegyi járadék
Táppénz
Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő első, második, harmadik napon keresőképtelenné válik.
Az a személy minősül keresőképtelennek,
• aki betegsége miatt munkáját ellátni nem tudja
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•
•
•
•
•

aki terhessége (szülése) miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult
aki kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja
aki, mint anya vagy az egyedülálló apa egyévesnél fiatalabb gyermekét ápolja
aki, mint szülő egyévesnél idősebb, de 10 évesnél fiatalabb beteg
gyermekét ápolja
akit kórházba (klinikára) bármilyen ok miatt felvettek.
Terhességi-gyermekágyi segély

Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két
éven belül 180 napon biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a
biztosítás megszűnését követő 42 napon belül megszül.
Öregségi nyugdíj
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a jogszabály által előírt életévét betöltötte, és a nyugdíjjogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik. Az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg betöltött 62 év, de hatályos
törvény rendelkezik emelkedéséről 2022-ig fokozatosan 65 évre.
Az öregségi teljes nyugdíjra a megkövetelt életkor betöltése önmagában nem jogosít. Szükséges, hogy az igény érvényesítésének jogszabályban előírt további feltételeinek is (pl.: minimális 20 év szolgálati idő) megfeleljen a magánszemély.
A szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők korkedvezményben részesülnek (korkedvezményes nyugdíj). Korkedvezményre jogosító munkakör például a föld
alatt végzett munka (bányász), mozdonyvezető, mészégető, polgári repülésnél navigátor, ejtőernyős.
			

Rokkantsági nyugdíj

Az, akinek testi vagy szellemi fogyatkozás következtében az egészsége
annyira megromlott, hogy munkaképességét 67%-ban elvesztette, és ebben
az állapotban javulás egy évig nem várható, rokkantsági nyugdíjra jogosult.
			

Munkaképtelenségi járadék

A munkaképtelenségi járadékra az a mezőgazdasági szövetkezeti tag
jogosult,
• aki teljes munkaképtelen, és
• aki legalább három év óta megszakítás nélkül tagja a mezőgazdasági
szövetkezetnek, és a rokkantsági nyugdíjhoz a jogosultságot nem szerezte meg.
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Özvegyi nyugdíj

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat,
ha a nyugellátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik.
			

Végkielégítés

Az állandó özvegyi nyugdíjra jogosult özvegy, ha újabb házasságot köt,
és ennek következtében özvegyi nyugdíjra jogosultsága megszűnik, végkielégítésre jogosult. A jogosultság feltétel, hogy az újabb házasságkötést követő egy éven belül az özvegy végkielégítésre vonatkozó igényét bejelentse.
			

Árvaellátás

Árvaellátásra annak a gyermeke és mostohagyermeke jogosult, aki haláláig az öregségi (rokkantsági) nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi (rokkantsági) nyugdíjasként halt meg. Árvaellátás a
gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Amennyiben az árva gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár.
			

Szülői nyugdíj

Szülői nyugdíjra az a szülő (nagyszülő) jogosult, akinek a gyermeke
(unokája) az öregségi (rokkantsági) nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő
megszerzése után vagy öregségi (rokkantsági) nyugdíjasként halt meg,
amennyiben a jogosultság egyéb feltételei megvannak.
			

Bejelentési kötelezettség

A társas és egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettsége:
A cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző az erre a célra szolgáló
számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat az adatokat, amelyek a cégbejegyzés, vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött
nyomtatványon rendelkezésre állnak.
Az adózó
nevét, (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét,
• címét, székhelyét, telephelyét,
• létesítő okiratának keltét, számát
• gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban feltüntetett tevékenységi köröket, ill. a létesítő okiratban nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenységeket
•

Társadalombiztosítás
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Az adózónak lehetősége van állandó meghatalmazott útján teljesítenie
az elektronikus bevallási kötelezettségét, a megbízott a megbízást követően köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
			

Biztosítottak bejelentése

Az egyéni és társas vállalkozó által foglalkoztatottak egyéni bejelentése.
Az egyéni vállalkozó, ha biztosítottakat (biztosításra jogosultakat) foglalkoztat, a biztosítottait elektronikus úton vagy nyomtatványon az állami
adóhatóságnak köteles bejelenteni. A biztosítás kezdetét a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első
napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni.
A foglalkoztató elektronikus havi bevallásában jelenti be, hogy a minimum járulékalapnál kisebb fizetést ad, az egyéni vállalkozó azt, hogy a minimum járulékalapnál kisebb jövedelmet vesz ki.
Az egyéni és társas vállalkozó az általa foglalkoztatott biztosítottakról
nyilvántartást vezet.
A munkáltató a foglalkoztatottat a munkába lépésének napján, a munkavégzés megkezdése előtt köteles a biztosítási célra vezetett nyilvántartásba bevezetni.
			

A járulék megállapítása és megfizetése

A társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, továbbá a baleseti járulékot, annak összegét a munkáltató állapítja
meg. A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék forintra
kerekített összegét a biztosítottnak járó jövedelemből (kifizetésből) le kell
vonni, és csak a levonással csökkentett összeget lehet kifizetni.
A munkáltató a társadalombiztosítási járulékot, a baleseti járulékot, az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bankszámlájára a tárgyhót követő 12. napjáig köteles befizetni.
											
			
A kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei
			
			
Mulasztási bírság
Mulasztási bírságot akkor kell fizetni, ha a munkáltató, továbbá egyéb
szerv vagy személy nem tett eleget a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetőleg a
társadalombiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének,
vagy azokat nem az előírt módon teljesíti.
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A támogatott programba
bekapcsolódott, bemutatkozni
kívánó vállalkozások:
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Modimix Kft.
1051 Budapest, Október 6. utca 17.
Jancsik Árpád, Mód Géza
00 36 20 354 9146

Ultrakönnyű hőszigetelő anyagok gyártása
és forgalmazása (vakolatok, könnyűbeton).

www.modimix.hu • info@modimix.hu

96

Major-Dentál Kft.
2831 Tarján, Rózsa u. 14.
Jancsik Árpád, Dr. Major Ilona
00 36 20 354 9146
Hővisszaverő glett gyártása, forgalmazása.
www.hp4.hu • jaarpad@freemail.hu
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Fireplace Kft.
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4.
Fülöp Sarolta
36 34 512 400
Cégünk kandallókályhák fejlesztésével,
gyártásával és forgalmazásával
foglalkozik.
www.fireplace.hu • info@fireplace.de
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Karakter-S
Reklámstúdió
2800 Tatabánya, Babér utca 62.
Sariczki Julianna
36 34 522 552
Honlapokat készítünk
cégek/magánembereknek/civil
szervezeteknek és a
feltöltéssel egy időben megtanítjuk
a honlap kezelését.
Komplett ügyintézéssel, domainnal,
tárhellyel, levelezési címmel.
www.karakteresreklam.hu
s.julia@karakteres.hu
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SPORTMIX Kft.

2800 Tatabánya, Vértanuk tere 18.
Weisz Tamás
06 34 336 062; 06 30 219 1647

Kiállítás és rendezvény szervezés
(VÉRTES EXPO, Esküvő kiállítás,
Autó kiállítás stb)

www.sportmix.hu • info@sportmix.hu
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Alfadat-Press Kft.
2800 Tatabánya, Vértanuk tere 18.
W. Csoma Éva
06 34 310 717; 06 30 4950 255
Nyomdaipari tevékenység,
„VINISEERA” márkanévvel ellátott
szőlőmag-mikroörlemény kizárólagos
forgalmazója.
(immunerősítő, magas antioxidáns tartalom)
www.viniseera.hu • info@viniseera.hu
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H-Epicentrum Kft.
2921 Komárom, Puskaporosi út 10.
Bán István
06 34 540 474
Teremgokart és Kávézó
Teremgokartozás télen és nyáron, automata
Honda gokartokkal két teremben.
Rendezvények szervezése,
céges csapatépítés, kitelepülés, zenéstáncos estek, karaoke és Dumaszínpad
(Stand up comedy).
www.teremgokart.hu
teremgokart@freemail.hu
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Euro-kom 2000 Kft.
2921 Komárom, Puskaporosi út 10.
Bán István
06 34 540 474
Ajtó, ablak, télikert, redőny és garázskapu
gyártása és forgalmazása.
Műanyag nyílászárók egyedi méretben,
színben és formában.
Szaktanácsadás és beépítés.
Több mint 10 éves gyártói tapasztalat!
www.euro-kom2000.hu
info@euro-kom2000.hu
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Komarno 945 01, Spitalska 2905, Szlovákia
Szalay László, Balaskó Diana
+421 35 7721 271, +36 30 973 6964
Adótanácsadás, könyvelés, cégalapítás,
nemzetközi adótanácsadás
Szlovákiában és Magyarországon.

www.paragrafslovakia.sk
office@paragrafslovakia.sk
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Kvalitat Team Kft.
2896 Szomód, Kossuth u. 8.
Csanki József, Elsik László
36 34 510 270
Épületgépészeti tervezés, kivitelezés
Blokk hőközpont tervezés, gyártás
Unical kazántelepítés, szerviz.
www.kvalitat-team.hu
kvalitat@t-online.hu
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Áts Mérnöki
Vállalkozás Kft.
2800 Tatabánya, Tompa M. u. 30.
Ifj. Áts László
00 36 20 363 7931; 06 20 9794 798
Egyedi kivitelű és méretű szauna kabinok,
infraszaunák, szabadtéri szauna házak
gyártása, forgalmazása.
Kiegészítő berendezések forgalmazása.
Infravörös fűtési rendszerek kivitelezése.
Infrapanelok forgalmazása.
Padlófűtés és mennyezetfűtés készítése
infravörös fűtőfilm rendszerrel,
15 év garanciával.
www.gallaszauna.hu
ifj.ats@gallaszauna.hu
atslaszlo@gallaszauna.hu
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Thermo Line
Mérnöki Kft.
2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 7.
Szentgyörgyi András
00 36 20 971 7921

Épületgépészeti tervezés,
energiatanúsítás
felelős műszaki vezetés,
műszaki ellenőrzés
kivitelezés, kivitelezési és
energetikai tanácsadás

thermolinekft@upcmail.hu
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Natur Product s.r.o.
Špitalska 2905, 945 01 Komárno
Bán István
06 34 540 474
Természetes alapanyagú étrendkiegészítők
fejlesztése, gyártása és forgalmazása.
Immunerősítők, kiegészítő és terápiás
termékek daganatos betegek részére.
A Podkovičník MIX kapszula Szlovákiában
végzett klinikai kísérletben eredményes
volt a daganatos betegségek
kezelésében.
www.natur-product.sk
naturproductsro@gmail.com
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Schwöller
Karnisgyár Kft.
2903 Komárom, Ipari park Nokia u. 2.
Johann-Georg Dus igazgató
00 34 542 802
karnisok, rolók, reluxák,
árnyékolástechnikai termékek magas
minőségű, osztrák alapanyagokból való
egyedi gyártása és az egész országban
kiszállítással együtt történő forgalmazása
www.karnis.info, www.schwoeller.at
iroda@schwoller.hu
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Tardos-Stein
Kőbánya Kft.
2834 Tardos, Óvoda köz 1.
Szileszkiné Rendek Anikó
00 36 30 3859 675
Mészkő és márvány burkolatok gyártása.
Kültéren udvarok, járdák, teraszok,
kerítések burkolására. Beltéren nappalik,
fürdőszobák, konyhák burkolására,
díszítésére.
Felületi megmunkálás: antikolt, fényes,
hasított, matt, stokkolt stb.
www.vorosmarvany.hu
tardosi@vorosmarvany.hu
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Miskovics-Busz Kft.
MI-TI-BUSZ Utazási Iroda
2831 Tarján, Szegfű út 1/a.
Miskovics Mária
06 34 373 298, 06 70 229 2087
Személyszállítás 16-36 fős buszokkal.
Programszervezés, szállásközvetítés.
Természetjárás, lovasprogram.
Idegenvezetés Magyarországon.
Utazásszervezés külföldre.
Nyelv: magyar, német.
www.mitibusz.hu • info@mitibusz.hu
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Katona Borház Kft.
1222 Budapest, Hős u. 3.
Dr. Katona Klára
06 1 373 0997
Szőlőbor termesztés, borkészítés,
forgalmazás.
www.katonaborhaz.hu
info@katonaborhaz.hu
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