Egyéni és társas vállalkozások közötti különbségek

Mielőtt a vállalkozásokról beszélnénk, tisztáznunk kell, hogy
kétféle vállalkozást különböztetünk meg, részben az egyéni
vállalkozást, részben pedig a társas vállalkozásokat.
Az egyéni vállalkozás gyakorolható egyéni vállalkozóként,
vagy egyéni cégként. A rájuk vonatkozó szabályozás az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
Tv. (a továbbiakban: Evtv.).
A törvény meghatározza, hogy egyéni vállalkozó, vagy
egyéni cég kizárólagosan természetes személy lehet. A
természetes személy üzletszerűen, rendszeresen, nyereség és
vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalása
mellett folytatott gazdasági tevékenységét végezheti egyéni
vállalkozóként. Van néhány olyan tevékenység, amelyre
azonban külön, ágazati szabályok vonatkoznak. Ilyen a
személyi

jövedelemadóról

szóló

törvény

szerinti

mezőgazdasági őstermelői tevékenység, a szolgáltató
állatorvosi tevékenység, az ügyvédi tevékenység, az egyéni
szabadalmi ügyvivői tevékenység, a közjegyzői tevékenység,
illetve az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. Ezekre
saját ágazati törvényük vonatkozik,

bár például a
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mezőgazdasági őstermelői tevékenység kivételével a többi
tevékenység az egyéni vállalkozóhoz hasonló módon adódik.
Egyéni vállalkozó nem csupán magyar állampolgár lehet,
hanem a Európai Unió tagállamának állampolgára is, 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

állam

állampolgáraival

azonos

jogállást

élvező

személy, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó olyan személy, aki a szabad mozgás és
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, illetve
azok a személyek, akik bevándoroltak, vagy letelepedtek az
országban. A törvény kizárja az egyéni vállalkozók köréből a
kiskorú személyeket, illetve azokat, akik cselekvőképességet
érintő gondnokság alatt állnak. Nem végezhet egyéni
vállalkozói tevékenységet az sem, akit meghatározott
bűncselekmények miatt jogerősen egy évet meghaladó, és
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek egész addig, amíg
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az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesül. Nem lehet egyéni vállalkozó az egyéni cég tagja,
vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja (ilyenek a
közkereseti társaság tagjai és a betéti társaságok beltagjai).
A törvény azt is meghatározza, hogy egy természetes személy
egyidejűleg csupán egy egyéni vállalkozói jogviszonyban
állhat,

több

egyéni

vállalkozása

ugyanannak

a

természetes személynek nem lehet. Az egyéni vállalkozás
annak nyilvántartásba vétele napjától folytatható, ahogy ezt
kimondta – egyébként más jogkérdéshez kapcsolódóan – a
Kúria az EBH 2016. M.33. számú határozatában (lásd az
internetes közzététel 1. számú mellékleteként).
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