Egyéni cég

Lehetőség van azonban arra, hogy az egyéni vállalkozó
egyéni céget hozzon létre, de ebben az esetben az egyéni
vállalkozását ezzel

egyidejűleg

meg

kell

szüntetnie.

Természetesen bármely, az előzőekben említett természetes
személynek joga van arra – és nem csupán az egyéni
vállalkozónak -, hogy egyéni céget alapítson. Az egyéni cég
jogképes,

cégneve

alatt

jogokat

szerezhet,

és

kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést
köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni céget a
cégjegyzékbe be kell jegyezni, amelyet a tevékenység helye
szerint illetékes törvényszék cégbírósága végez el. Alapító
okirattal jön létre, amelyet közjegyzőnek kell készítenie, vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
Az egyéni cégnek lehet jegyzett tőkéje, amely amennyiben
200.000,- Ft-nál kevesebb, kizárólag pénzbeli betét lehet, ezt
meghaladó összeg esetén azonban lehet részben pénzbeli,
részben tárgyi eszközből (nem pénzbeli hozzájárulásból) álló
vagyoni betét. Ennek a vagyoni betétnek az értékét az alapító
a bejegyzés iránti kérelemben jelöli meg. Ebből a tőkéből a
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tag javára – a tagsági jogviszonyra figyelemmel – kifizetést a
Polgári Törvénykönyvnek (2013. évi V. Tv., a továbbiakban:
Ptk.) a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályai
szerint lehet teljesíteni. Ez értelemszerűen annyit jelent, hogy
a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok
alkalmazásával lehetőség van a jegyzett tőke csökkentésére,
és a csökkentett mértékű összegnek a tag részére történő
kifizetésére.
Az egyéni vállalkozó is, az egyéni cég tulajdonosa is
tevékenységét személyesen végzi, de annak nincs akadálya,
hogy alkalmazottakat foglalkoztassanak. Az egyéni cég
gazdasági társasággá alakulhat át (természetesen a Ptk.
rendelkezéseinek

megfelelő

átalakulással),

illetve

a

megszüntetése általában azonos módon történik a gazdasági
társaságokéval. Így egyéni cég felszámolásának is helye lehet.
I.

Társas vállalkozás

Az egyéni vállalkozóval, illetve egyéni céggel ellentétben a
már

említett

Ptk.

rendszere

szabályozza

a

társas

vállalkozásokat. A szabályozás többrétű az alábbiak
figyelembevételével. A Ptk. Első Könyve Bevezető
rendelkezéseket tartalmazza, amely minden egyes Ptk-beli
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rendelkezés értelmezését, alkalmazását meghatározza. Ezek
az alapvető rendelkezések, tehát a Ptk. Harmadik
Könyvében található részletszabályokra is vonatkoznak. A
Ptk. Harmadik Könyve a jogi személyek fogalmát adja meg
– valamennyi gazdasági társaság jogi személy 2014.
március15. napjától kezdődően -, és a jogi személyekre
vonatkozó rendelkezése tartalmazzák azokat az általános
szabályokat,

amelyek

valamennyi

jogi

személyre

vonatkoznak. A Ptk. Harmadik Könyvének első részét
követően a második rész az egyesület fogalmával,
szabályaival foglalkozik, amely a jogi személyeken belül az
összes egyesületre az irányadó szabályokat tartalmazza. A
Ptk. Harmadik Könyvének harmadik része foglalkozik a
gazdasági társaságokkal. Munkánk szempontjából a további
részek nem érdekesek.
A gazdasági társaságokra vonatkozó harmadik rész először
úgyszintén az általános rendelkezéseket tartalmazza, majd
külön-külön rendelkezést tartalmaz minden egyes gazdasági
társaságra, mert csupán az a szervezet lehet gazdasági
társaság, amely a Ptk. Harmadik Könyve harmadik részében
szerepel. Ilyen gazdasági társaság a közkereseti társaság,
amelynek tagjai közös gazdasági tevékenység végzése
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érdekében kötnek társasági szerződést, a társaság részére
vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági
vagyon által nem fedezett tartozásaiért korlátlanul és
egyetemlegesen helytállnak. Így tehát a közkereseti társaság
valamennyi tagját azonosan és teljes vagyonukra kiterjedően
terheli a tartozásokért helytállási kötelezettség. A közkereseti
társaság vezetője a tagok közül kijelölt vagy megválasztott
egy vagy több ügyvezető, de ennek hiányában valamennyi tag
ügyvezetőnek minősül.

II.

Betéti társaság

Ehhez képest a betéti társaságnak legalább egy beltagja van,
és van legalább egy kültagja, de a tagok közül csak a beltag –
vagy a beltagok – tartoznak teljes vagyonukkal felelősséggel
a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért. A
felelősségük a teljes vagyonukra kiterjed, és amennyiben
több beltag van, egyetemlegesen – tehát mindannyian
ugyanúgy – felelősséggel tartoznak a tartozásért. A korlátolt
felelősségű társaság tartozásáért csupán a társaság vagyona
felel, itt a tagoknak nincs közvetlen felelősségük a társaság
tartozásaiért, és ugyanez a helyzet a részvénytársaságnál is,
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akár zártkörűen működő, akár nyilvánosan működő
részvénytársaságról van szó. Természetesen a vezető
tisztségviselőknek és a tagoknak itt is lehet személyes
felelősségük a társaság tartozásáért, erre a későbbiekben
fogunk kitérni.
Az egyéni, illetve a társas vállalkozások közül a kis-és
középvállalkozások teszik ki a magyar gazdaság döntő részét,
a foglalkoztatottak nagy részének ők adnak munkát, az adók,
a járulékok nagyobb hányadát fizetik be, ezért a kis-és
középvállalkozásokról, azok fejlődése támogatásáról külön
törvény rendelkezik, a 2004. évi XXXIV. Tv., a
továbbiakban a Kkvtv.
A törvény a mikro, a kis és a középvállalkozásokat határozza
meg, és velük kapcsolatosan tartalmaz rendelkezéseket.
Ezeket együttesen KKV-nak (kis-és középvállalkozásnak)
nevezi a törvény, és ide azok a vállalkozások –
hangsúlyozzuk, az egyéni vállalkozások is ide tartoznak, de
az egyéni cégek is – tartoznak, ahol az összes foglalkoztatotti
létszám 250 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétel
legfeljebb 50.000.000 eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43.000.000 eurónak megfelelő
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forintösszeg.

Ezeket

nevezzük

egyébként

középvállalkozásoknak.
A KKV-kon belül kisvállalkozásnak minősül az a
vállalkozás, ahol az összes foglalkoztatotti létszám 50
főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege

legfeljebb

10.000.000

eurónak

megfelelő forintösszeg.
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