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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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Gazdaságvédelmi intézkedések4
1. Bértámogatás:
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség –
vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó –
fele, de legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az
eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így
akár 600.000 forint támogatást. A Vállalkozások munkaerő
támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A
programról
részletes
információk
a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaer
o_tamogatasa oldalon találhatóak.
2. Hitelfizetési moratórium5

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről
5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
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A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény
hatálybalépésére
tekintettel
egyes
veszélyhelyzeti
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1jén hatályát veszti a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.
Viszont a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény szerint az egyes
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvényben foglaltaktól eltérően, amennyiben az adós a
hiteltörlesztési
moratórium
veszélyhelyzettel
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én
hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte,
akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap.
A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.
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Azaz 2022. június 30-ig, csak meghatározott társadalmi
csoportok számára kérelemmel elérhető a hitelfizetési
moratórium:
tehát aki már nem jogosult, vagy jogosult, de nem
nyilatkozott, annak lezárult a moratórium meghosszabbítása.
-

-

Ha a jogosult határidőn belül, nyilatkozatban jelezte
a fizetési moratóriumban részvételi szándékát, akkor
hitele 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban
marad.
Aki nem nyilatkozott 2021. október 31-ig a
moratórium meghosszabbításáról, vagy nem volt
jogosult rá, annak 2021. november 1-jétől meg kellett
kezdenie hitelének törlesztését.

2021. november 1. után is van lehetőség arra, hogy valaki
kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett
dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem
lehet lépni. 2021. október 31. után, egészen 2022. június 30áig tehát csak külön nyilatkozattétellel az alábbi jogosultak
vehetik igénybe a hosszabbítást:
-

nyugdíjasok,
a gyermeket várók, illetve nevelők,
a közfoglalkoztatottak,
azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez
képest csökkent a jövedelmük,
a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest.
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TÁRSAS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK
A választható társas vállalkozási formákat 2014 óta a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik
könyve szabályozza. Ezek az úgynevezett gazdasági
társaságok – típusukat tekintve kizárólag közkereseti
társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok
vagy részvénytársaságok lehetnek.
I. Alapítás
A társaságokat a tulajdonos(ok), a társaság tagjai létesítő
okirattal alapítják meg. Egyszemélyes társaság esetén ezt
alapító okiratnak, míg többszemélyes társaság esetén
társasági szerződésnek nevezzük. Ez a létesítő okirat
határozza majd meg a társaság alapvető felépítését és
működését. Ennek megfelelően ezek az okiratok a
következőkre mindenképpen rendelkezéseket tartalmaznak:
- a társaság megnevezése, székhelye, valamint
esetleges telephelyei, fióktelepei,
- a társaság tagjainak neve és főbb adatai,
- a társaság főtevékenysége,
- a társaság működésének időtartama, ez általában
határozatlan, de meghatározott időre is alapítható a
társaság,
- a jegyzett tőke mértéke,
- az egyes tagok vagyoni hozzájárulásának mértéke,
valamint a rendelkezésre bocsátás formája és
időpontja,
- a társaság képviseletének és a cégjegyzésének a
módja,
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a nyereség és a veszteség megosztására vonatkozó
információk,
- a vezető tisztségviselők és az esetleges egyéb
tisztségviselőknek, valamint a könyvvizsgálónak a
neve, megnevezése.
A létesítő okiratot, valamint a társaság alapításához
szükséges egyéb dokumentumokat (pl.: aláírásminta)
általában ügyvéd szerkeszti meg. Ezeket aláírásuk után a
szerkesztő ügyvéd ellenjegyzi, majd a többi, ellenjegyzéshez
nem kötött okiratot és a cégbejegyzési kérelmet
elektronikusan megküldi az illetékes cégbíróság felé, amely a
céget a cégnyilvántartásba bejegyzi. A társaságok alapítása –
a részvénytársaság kivételével – 2017 év óta illeték- és
közzétételi díjmentes, amely jelentős adminisztrációs
megtakarítást jelent.
A vállalkozások túlnyomó többsége betéti társaságként,
illetve korlátolt felelősségű társaságként működik. Ennek fő
oka a társasági formákhoz kapcsolódó eltérő jogokban és
kötelezettségekben rejlik.
A közkereseti társaságoktól a részvénytársaságig haladva a
cégben a tulajdonosok (tagok) személyes szerepvállalása
egyre csökken, ezzel arányosan csökken a felelősségük is a
társaság kötelezettségeiért. Míg a közkereseti és a betéti
társaság úgynevezett személyegyesítő jellegű, addig a
korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság
úgynevezett vagyonegyesítő jellegű jogi személy.
A továbbiakban a közkereseti, a betéti és a korlátolt
felelősségű társaságok jellemzői kerülnek bemutatásra.
-

II. Közkereseti társaság
A közkereseti társaság (kkt.) tagjai arra vállalnak
kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének
7

céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek,
és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett
kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak.
Az egyetemlegesség azt jelenti, hogy bármelyik taggal
szemben a teljes követelés érvényesíthető, azaz a
hitelezőkkel szemben a tagok vagyoni hozzájárulásuk
arányára nem hivatkozhatnak.
A társaság megalakulásakor a tagok meghatározott összegű
pénzt vagy nem pénzbeli egyéb juttatást adnak át a
megalakuló társaság részére, annak elindítása és üzemeltetése
érdekében. Előnye ennek a vállalkozási formának, hogy
ennek a hozzájárulásnak (tőkének) a minimum összegét nem
határozza meg a törvény, így ez akár pár ezer forint is lehet.
Közkereseti társaság nem alapítható egyénileg, ahhoz
legalább kettő tag szükséges. A közkereseti társaságok tagjai
szoros együttműködésben kezelik a cég ügyeit. A tagok a
társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen
közreműködnek, nem munkaviszony vagy megbízási
jogviszony keretében. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a
közreműködés díjazás ellenében történjen.
A közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amely
a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított
szótöbbséggel hozza meg a határozatát.
A társaság mindennapi ügyeinek intézését a tagok közül
kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja el.
Az ügyvezető csak a társaság tagja lehet, külső személy a
tagok gyűlése által nem jelölhető ki. Abban az esetben, ha
nem jelölnek ki ügyvezetőt, akkor a cég vezetésére mindegyik
tag egyformán jogosult. Ilyenkor érdemes írásban rögzíteni,
hogy ki milyen területet fog irányítani, mivel minden döntés
közös meghozatala ellehetetlenítené a működést.
Összefoglalva: a közkereseti társasági forma csak olyan
közeli kapcsolatban állók (pl.: családtagok, barátok) számára
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biztonságos választás, akik teljes mértékben megbíznak
egymásban és egymás vezetési képességeiben. Így megfelelő
forma lehet akár munkanélkülivé vált családtagoknak vagy
szoros baráti társaságoknak egy ötlet megvalósítására.
Valószínűleg a fenti jellemzőknek is köszönhető, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján nem túl népszerű
társasági formáról beszélünk, az összes nyilvántartott
gazdasági társaság kevesebb mint egy százaléka választja ezt
a működési formát. A közkereseti társaság a tagok döntése
alapján bármikor betéti társasággá alakulhat át.
III. Betéti társaság
Magyarországon az egyik legnépszerűbb gazdasági társasági
forma a betéti társaság (bt.), amely már egy fokkal eltávolodik
a személyes közreműködés szükségességétől.
Az alapításához ugyanúgy legalább kettő tulajdonos
szükséges, akik a társaság tagjai lesznek. Azonban a
vállalkozás tevékenységében már nem köteles mindegyikük
személyesen részvétele.
Hasonlóan a közkereseti társasághoz itt is előny, hogy a
tagok hozzájárulásának, a társaság tőkéjének minimum
összegét nem határozza meg a törvény, így ebben az esetben
ez lehet csak pár ezer forint összegű.
A betéti társaság tagjai két csoportra oszthatóak: legalább az
egyiküknek (akit beltagnak nevezünk) személyesen is részt
kell vennie a társaság működésében és a felelőssége a
társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért
korlátlan, míg legalább egy másik tag (akit kültagnak
nevezünk) amolyan „csendestársként”, csak a társasági
szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a társaság nevében vállalt
kötelezettségekért,
kintlévőségekért
a
beltagok
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egyetemlegesen a saját magánvagyonukkal is felelnek, ha a
cégnek nincs elegendő fedezete azok megfizetésére. Ha egy
beltag a társaságban kültaggá válik, akkor a változás előtt
vállalt tartozásokért a beltagi minőség megszűnésétől
számított öt évig még korlátlanul felel.
A társaság ügyvezetője vagy ügyvezetői csak beltag(ok)
lehet(nek), kültag nem vállalhat vezető tisztséget, kivéve, ha
átmenetileg nincs a társaságnak beltagja vagy a társasági
szerződés ekképpen rendelkezik. A vállalkozás legfőbb
szerve ebben az esetben is a tagok gyűlése. A taggyűlés
szavazással dönt a társaság működését érintő legfontosabb
kérdésekben.
Összességében: ez a társasági forma igényel legalább egy
vezető személyiséget és egy háttérben szívesen maradó
másik tagot, akik nem rendelkeznek az alapításkor
nagymennyiségű tőkével a vállalkozás megalapításához.
Abban az esetben, ha megfelelő tőke rendelkezésre áll, akkor
a minden tagra kiterjedő korlátolt felelősség miatt célszerűbb
lehet korlátolt felelősségű társaságot alapítani.
A betéti társaság a későbbiekben a tagok döntése alapján
bármikor korlátolt felelősségű társasággá alakulhat át azzal,
hogy a társaság tőkéjének összegét szükséges legalább a
korlátolt felelősségű társaság törvényben meghatározott
minimumára feltölteni.
IV. Korlátolt felelősségű társaság
Az előző kettő formától eltérően a korlátolt felelősségű
társaság (kft.) egy olyan gazdasági társaság, amely előre
meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével
(jegyzett tőkével) alakul.
A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak ezen
törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződés
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alapján esetlegesen megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért
általánosságban véve a tagok a továbbiakban nem felelnek.
Ennek a szabályozásnak is köszönhetően a törvény ebben az
esetben meghatározza, hogy a törzsbetétek együttes
összegének el kell érnie legalább a hárommillió forintot,
valamint az egyes törzsbetétek összege nem lehet kevesebb,
mint százezer forint. Ez az összeg alapítást követően a
társaság törzstőkéjévé válik és a tagok üzletrészekként jelenik
meg. Az üzletrész vagyoni értékű jog, de nem értékpapír. Ha
a tulajdonos a későbbiekben ki akar válni a társaságból, akkor
a társaság többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt elővásárlási jog illeti meg az üzletrészére.
Jó hír, hogy ennek a hárommillió forintos összegnek viszont
nem kell direkt pénzbeli hozzájárulásnak lennie, hanem nem
vagyoni hozzájárulás (úgynevezett apport) is lehet. A tag így
a tulajdonába tartozó dolog tulajdonjogát vagy egyéb
vagyoni értékű jogot is a társaság rendelkezésére bocsáthat,
például egy ingatlant vagy szerzői jogokat, értékpapírokat,
bíróság által elismert tartozásokat. Ezek a jogok ezzel a
társaság tulajdonába kerülnek és értékük beleszámít a
törzstőke összegébe. Az apport értékéről a társaság tagjai
közösen döntenek, nem szükséges külső értékbecslő
személynek felértékelnie azokat.
Szintén engedményt jelent, hogy az alapítás pillanatában a
cégnek nem kell a teljes törzstőke összeggel rendelkeznie,
annak teljes megfizetésére egy későbbi időpont is kijelölhető.
Ezzel azonban érdemes körültekintően eljárni, ugyanis ha a
törzstőke rendelkezésre bocsátása az alapítók részéről nem
teljes körűen történik meg, akkor a társaság mindaddig nem
fizethet osztalékot a tagoknak, ameddig a ki nem fizetett és
a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint
elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni
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hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.
Továbbá csak a teljes alapítói vagyon rendelkezésre
bocsátását követően áll be a korlátozott tagi felelősség, addig
a tagok a magánvagyonukkal is felelhetnek – ezekre a
szabályokra a hitelezői érdekek szem előtt tartása miatt van
szükség.
A korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A
taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, ami – ide
nem értve a megismételt taggyűlést – akkor határozatképes,
ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A társaság ügyvezetőjét a
tagok választják meg, aki eltérhet a tagok személyétől,
áthárítva a társaság mindennapi szervezésével és vezetésével
kapcsolatos teendőket egy munkavállalóra vagy megbízottra.
IV./1. Egyszemélyes kft.
A korlátolt felelősségű társaság egy speciális altípusa az
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, amely – mint azt
a neve is mutatja – egyedül is megalapítható. Ebben az
esetben a fentiektől eltérően az alapító köteles a nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapításkor teljes
egészében a társaság rendelkezésére bocsátani. Az alapító
felelőssége ebben az esetben is korlátozott, így személyes
magánvagyonával nem felel a társaság által vállalt
kötelezettségekért. Ugyan egyszemélyes cégről van szó,
azonban az alapító – a korlátolt felelősségű társaságok
tagjaihoz hasonlóan – nem köteles személyesen
közreműködni a társaság vezetésében. Az egyszemélyes
társaságnál nincs külön legfőbb szerv, a hatáskörébe tartozó
kérdésekben az egyedüli tag (alapító) dönt, amelyről az
ügyvezetőt írásban értesíti. Abban az esetben azonban, ha az
alapító
egyszemélyben
ügyvezető
is,
akkor
a
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munkaviszonyban történő foglalkoztatást a társaság alapító
okiratának tartalmaznia kell.
V. Összehasonlítás
Összefoglalva: a közkereseti társaság és betéti társaság
személyegyesítő jellegű, a tagok személyes együttműködésén
és közreműködésén alapul. Mindkettő társasági forma,
általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működik.
A fent leírtak alapján különbség, hogy míg a közkereseti
társaság minden tagja egyetemlegesen vállal felelősséget a
társaság kötelezettségeiért, addig a betéti társaságban van
legalább egy olyan személy, akinek a felelőssége korlátozott,
így ő a vagyoni hozzájárulásán túlmenően nem tartozik
helytállni a társaság kötelezettségeiért.
Ezekre a társasági típusokra jellemző még, hogy a korlátlan
felelősség miatt tagjaira vonatkozóan törvényi korlátozások
is vannak. Egy természetes személy egyidejűleg csak egy
gazdasági társaságnak lehet korlátlanul felelős tagja, valamint
ezek a társasági formák jogi személyként nem lehetnek
további gazdasági társaságok korlátlanul felelős tagjai, azaz
nem lehetnek másik közkereseti társaságban tagok, illetve
betéti társaságban beltagok.
A(z egyszemélyes) korlátolt felelősségű társaságok nagy
előnye, hogy a tulajdonosaik nem kötelesek személyesen
közreműködni a társaság vezetésében és a mindennapi
operatív döntések meghozatalára alkalmazhatnak valakit
ügyvezetőként. Szintén nagy előnye, hogy a társaság
tartozásaiért korlátozottan felelnek csak a tulajdonosok, a
saját magánvagyonnal való felelősség csak egyes rendkívüli
esetekben, például felszámolási eljárás során merülhet fel. A
vállalkozás megalapításához azonban szükséges, hogy az
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alapító tagok finanszírozni tudják a törzstőke minimális
összegét.
A fentiekkel összhangban a vállalkozás létrehozásánál a
kijelölt cél, a rendelkezésre álló személyi és anyagi források,
valamint az adózási lehetőségek fogják elsősorban
meghatározni az optimális szervezeti formát. A társas
vállalkozási forma megválasztásáról a vállalkozási stratégia és
üzleti terv elkészítése után mindenképpen ajánlott és
célszerű adótanácsadóval vagy könyvelővel is egyeztetni a
társaság megalapítása előtt.
Jogi személyek szabályozása
A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) Harmadik
Könyv IV. Fejezete (jogi személy létesítő okiratának az
érvénytelensége) teljes egészében megújul, a szabályozás
lényege azonban sok tekintetben változatlan marad 6.
A pótbefizetésnek a korlátolt felelősségű társaság
szabályozásában már bevált szabályrendszerét átültették a
gazdasági társaságok közös szabályai közé. Nincs ugyanis
magánjogilag akadálya – a nyilvánosan működő
részvénytársaság kivételével – annak, hogy más társasági
formák is alkalmazzák e jogintézményt.
A közkereseti és a betéti társaságok esetében a módosítás
eltörölte a törvény erejénél fogva történő megszűnés esetét
(a tagok számának csökkenése okán). Ugyanakkor
fennmarad a hathónapos szabály az új tag bejelentésére, de
megszüntetésre kerül ezen határidő jogvesztő jellege, és nem
2021. évi XCV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény módosításáról
6
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kapcsolja e kötelezettség elmulasztásához a társaság
megszűnésének jogkövetkezményét. A jövőben a cég
mulasztása esetén a nyilvántartó cégbíróság törvényességi
felügyeleti
intézkedésének
lesz
helye,
amelyek
eredménytelensége esetén kerülhet csak sor a társaság
megszüntetésére. Jelezhető, hogy a módosuló cégeljárási
szabályok már reagálnak arra az esetre, ha a társaságban
maradó tag(ok) az elhunyt tag örökösével kíván(nak)
megegyezni a tagságról, azonban az örökös személyét
illetően bizonytalanság van. Ebben az esetben a cégbíróság
bevárja a jogi eljárás végét, és az örökös személyének
megállapítása után kell az új tagot bejelenteni. Ha a társaság
helyreállítja törvényes működését, a társaság nem kerül
megszüntetésre.
A módosítás értelmében a kft. tagnak több törzsbetéte, így
több üzletrésze is lehet. A módosítás nem kívánja felsorolni,
hogy ezen helyzet milyen esetekben jöhet létre, azonban erre
– a magánjogi kódex absztrakciós szintjén – nincs is szükség.
A tagnak több üzletrésze lehet, ha az üzletrész felosztásra
kerül, ha más személy üzletrészét szerzi meg, továbbá akkor
is, ha a tagok – akár tőkeemelés során – ezt egymás közötti
viszonyukban lehetővé teszik. Emellett természetesen más
eset is előfordulhat, ami ahhoz vezethet, hogy a tagnak a
társaságban több üzletrésze lesz. Fontos garanciális szabály
azonban (Ptk. 3:164. §) hogy a tag akkor is egy tagnak számít
a társasággal szemben, ha több üzletrésze van.
A módosítások túlnyomó többsége 2022. január 1-jén lép
hatályba.
Jogi személyek nyilvántartása
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2021. június 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben a jogi
személyek egységes nyilvántartásáról szóló, 2023. július 1jén hatályba lépő törvény7, amely a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény helyébe lép. Fontos
kiemelni, hogy a cégek és a civil szervezetek jogutód nélküli
megszüntetési eljárásait külön törvény szabályozza majd, a
végelszámolásra
és
a
kényszereljárással
történő
megszüntetésre vonatkozó rendelkezések megállapításával.
A fizetésképtelenségi szabályok pedig a jövőben is külön
kezelendők.
A törvényjavaslathoz fűzött indokolás rámutat arra, hogy a
Ptk. kimunkálta a jogi személyek általános szabályait, illetve
magába olvasztotta a polgári jogviszonyokban megjelenő,
kiemelt jelentőségű jogi személy típusokra vonatkozó
különös szabályokat is. Ennek alapján a Ptk. a gazdasági
társaságok és a szövetkezetek mellett az egyesületeket és az
alapítványokat is szabályozza. Logikusan következik tehát a
Ptk. szabályozásából az egységes jogi személy nyilvántartás
megteremtésének a követelménye és igénye, amely ezen
törvény elfogadásával valósult meg kétéves türelmi idő
bevezetésével.

2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a
nyilvántartási eljárásról
7
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Egyéni
Kkt.
vállalkozó

Felelősség

korlátlan

Minimális
alaptőke

----

Személyes
közreműködés

kötelező

Vezető
tisztségviselő

----

Taglétszám

1 fő

Bt.

Kft.

kültag: vagyoni
hozzájárulás
vagyoni
vagyoni
mértékéig
korlátlan és
hozzájáru
hozzájárulás
egyetemleges
lás
beltag:
mértékéig
mértékéig
korlátlan és
egyetemleges
3 millió
3 millió
------forint
forint
kültag:
lehetséges
kötelező
lehetséges lehetséges
beltag:
kötelező
alapító
tag(ok) vagy
vagy
általuk
tag(ok)
beltag(ok)
általa
választott
választott
személy
személy
min. 2 fő
min. 2 fő
min. 2 fő
1 fő

2021. január 1-jén lépett hatályba8 a törvény, amely
kedvezőbbé működési és adózási környezetet biztosít az
őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások
számára. Három szervezeti forma mentén alakul a családi
gazdaságok szabályozása, ezek
‐ az őstermelők,
‐ az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és
‐ a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).
8

Egyszemélyes
kft.

2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról
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1. Őstermelők
Összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel kibővül
az őstermelők tevékenységi köre. Az ezekből származó
bevétel a teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.
Évi 600.000 forintról 1 millió forintra nő az értékhatár,
amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági
őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem
kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen
értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás közül
választhatnak:
- Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos
kvázi adómentes határ az éves minimálbér
ötszörösére, megközelítőleg 10 millió forintra nő. A
következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi
minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint
–
eddig
van
lehetőség
kedvezményes
átalányadózásra.
- Ennél (20 millió forintnál) nagyobb árbevételnél már
tételes költségelszámolásra kell áttérni.
Az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti összegre
tekintettel kell megfizetni az adót. Az őstermelői
tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem
minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.
A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is
részesülhetnek
az
őstermelők
számára
nyújtott
kedvezményekből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő)
tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás, ha saját maga
dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és
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az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem
haladja meg – így nem számít majd bele a 25%-os bevételi
korlátba.
2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi
gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága.
2021-től ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen
tevékenykedő hozzátartozók számára.
Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi
a résztvevők számával, a kedvezményes adózás felső
értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 személyre
számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg (20 millió
x 4) 80 millió forintot.
3. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Új kategória jön létre a társasági formában működő
gazdaságok számára. Ezt a minősítést az a gazdasági társaság,
szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg,
aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak,
valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő
tevékenységet folytatnak. A minősítést a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) kell majd kérelmezni. A
CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és haszonbérleteknél
kedvező
elővásárlási,
illetve
előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy
rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem – adófizetés
kötelezettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként
kapott összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság
által legalább 15 évig használt föld vételára vagy
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tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem
ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja
meg az 50 millió forintot.
Az egyes formák működéséről és az adózási szabályokról
részletes tájékoztató a https://www.nak.hu/csg oldalon
található.
Vállalkozói információs portál
A vali.hu – azaz a személyre szabott vállalkozói információs
portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és
személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat
leginkább érdeklő témakörökben. A vállalkozásoknak
készült portálon pár kattintással a vállalkozások a
fejlesztésükhöz segítséget nyújtó személyre szabott
tájékoztatást kaphatnak pályázatokról, államilag támogatott
hitelekről és képzésekről. Az oldalon böngészés akár
regisztráció nélkül is lehetséges, a testreszabott
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a
regisztráció, amely rövid időn belül elvégezhető.
A portál célja a magyar vállalkozások szakmai támogatása, az
elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, további
tájékoztatás és információ a www.vali.hu oldalon található.
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