
A vállalkozási formák: 

 

Az állam, a jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és a természetes 

személyek üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vagy annak 

elősegítésére saját cégnévvel rendelkező gazdasági társaságot alapíthatnak. 

 

 

 

1. Tulajdonosi forma szerint 

1.1. Egyéni vállalkozás: 
A vállalkozás egyetlen személy tulajdonát képezi, aki vállalkozói igazolvánnyal  

 rendelkezik. A vállalkozás bevétele és a vállalkozó bevétele   

 megegyezik, ezért a vállalkozás adózott jövedelme a vállalkozó   

 vagyonát gyarapítja. A vállalkozónak a vállalkozásban személyesen  

 közre kell működnie, de a foglalkoztatott alkalmazottak száma nincs  

 korlátozva. A vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeinek a  

 teljesítéséért teljes vagyonával felel. 

1.2. Gazdasági társaságok: 

1.2.1. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: 

1.2.1.1. A közkereseti társaság: 
A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági     

 szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak     

 kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges     

 felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet    

 folytatnak és az ehhez szükséges vagyont a társaság    

  rendelkezésére bocsátják. A gazdasági munkaközösség   

  olyan közkereseti társaság, amely kizárólag természetes   

  személyekből áll. 

1.2.1.2. A betéti társaság: 
A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a    

 társaság tagjai közös gazdasági tevékenység folytatására    

 vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy    

 tag (beltag) felelőssége korlátlan és a többi beltaggal    

 egyetemleges a társaság kötelezettségeiért, míg legalább    

 egy másik tag (kültag) felelőssége vagyoni betétje     

 mértékében korlátozott. 

1.2.2. Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok: 
1.2.2.1. Az egyesülés (csak jogi személy tagja lehet): 

Az egyesülés jogi személyek által saját gazdálkodásuk     

 eredményességének előmozdítására és gazdasági     

 tevékenységük összehangolására, valamint szakmai    

 érdekeik képviseletére alapított gazdasági társaság. Az    

 egyesülés saját nyereségre nem törekszik, vagyonát    

 meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és     

 egyetemlegesen felelnek. 

1.2.2.2. A közös vállalat (csak jogi személy tagja lehet): 

A közös vállalat jogi személyek által alapított olyan gazdasági    

 társaság, amely a tagjai által rendelkezésre bocsátott    

 alaptőkével és egyéb vagyonával felel kötelezettségeiért.    

 Ha a vállalati vagyon a tartozásokat nem fedezi, a tagok a    



 vállalat tartozásaiért együttesen – vagyoni hozzájárulásuk    

 arányában – kezesként felelnek. 

1.2.2.3. A korlátolt felelősségű társaság: 
A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott     

 törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. A tag felelőssége    

 a társasággal szemben törzsbetétjének szolgáltatására és a    

 társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb     

 vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság     

  kötelezettségeiért a tag nem felel. 

 

 

 

 

1.2.2.4. A részvénytársaság: 
A részvénytársaság előre meghatározott összegű és névértékű    

 részvényekből álló alaptőkével alakuló gazdasági     

 társaság. A tag (részvényes) felelőssége a társasággal    

 szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási    

  értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság   

  kötelezettségeiért a tag nem felel. 

1.3. Az állami vállalat: 
Az állami vállalat jogi személy. Az állami vállalat a rábízott vagyonnal –   

 törvényben meghatározott módon és felelősséggel – önállóan   

 gazdálkodik. Az állami vállalat kötelezettségeiért a rábízott vagyonnal  

 felel. Az állam jogszabályban meghatározott módon irányítja, illetőleg  

 felügyeli a vállalat gazdálkodását és más tevékenységét. Az állami  

 vállalatot az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként vagy az ügyek  

 meghatározott csoportjára nézve a vállalat dolgozójára ruházhatja át. 

1.4. A szövetkezet: 

A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően  

 létrehozott közösség, amely a tagok vagyoni hozzájárulásaival és   

 személyes közreműködésével, demokratikus önkormányzat keretében a  

 tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más tevékenységet folytat. 

 

 


