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JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL2
2020. szeptember 21-étől mindenki köteles – a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével – orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje, valóban maszkot kell viselni, nem
elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat a
tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az
üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális
rendezvényeken
(fellépők
kivételével),
moziban,
múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi
színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben
(közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb olyan
ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen
várakoznak).
Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé
tették a maszkviselést (kivétel: betegek kórteremben), a
szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell
maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek
(közvetlenül, vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban).
Az intézményi ellátottaknak a közösségi programok során
lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük.
A felelősség az üzemeltetőké, az ő kötelezettségük a fentiek
betartatása (szankciók előírásával, tömegközlekedésből,
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről
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látogatásból kizárással), amelyet a kormányhivatalok és a
kereskedelmi hatóság köteles ellenőriznek.
A kereskedelmi hatóság számos szankciót alkalmazhat:
1. a kötelezettség első alkalommal történő megszegése
esetén figyelmeztetést alkalmaz,
2. a kötelezettség második alkalommal történő
megszegése esetén 100.000 forinttól 1.000.000
forintig terjedő bírságot szab ki,
3. a kötelezettség harmadik alkalommal történő
megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget
legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja,
4. a kötelezettség negyedik alkalommal történő
megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget
legalább a kötelezettségszegések alkalmainak
számával megegyező számú napra, legfeljebb
egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés
alkalmával is kiszabható.
A szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető
a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
1. a jogsértő személyt felszólította távozásra,
2. a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
3. azt követően, hogy a jogsértő személy
a távozásra történő felszólításnak nem tett
eleget, a rendőrséget értesítette.
Speciális
szabályok
alkalmazandóak
az
oktatási
intézményekben (belépés korlátozása, testhőmérséklet
mérés), valamint a zenés, táncos rendezvények esetében,
illetőleg a vendéglátó üzletek nyitva tartására.
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2020. szeptember 21-étől a zárt helyen vagy a nem zárt
helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban:
rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem
nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől –
abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén
a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak
kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
Szintén szeptember 21-étől a vendéglátó üzletben 23.00
óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével
tilos tartózkodni, kivétel: a vendéglátó üzletben 23.00 óra
után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése
és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és
időtartamára megengedett a tartózkodás.
Szeptember 19-ével hatályát vesztette ugyanakkor a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.
Utazási korlátozások3
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § a)–
c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14”
szövegrész helyébe a „10” szöveg lép, azaz a magyar
állampolgárok Magyarországra történő belépésének
432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos
módosításáról
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szabályai keretében, ha a magyar állampolgár esetében az
egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
- a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági
házi karanténban,
- a nem külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi
hatóság által kijelölt karanténban,
- a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság
által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban
kerül elhelyezésre.
Az engedélyes a Magyarországra való belépés során
egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,
- akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés
gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról4
Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag
a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. (2020.
október 1-jén lép hatályba).
433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4

5

Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb az alább
meghatározott díj fizetésére kötelezhető:
17. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel
17 000 Ft
történő kimutatására vonatkozó
vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel 2 500 Ft
díja
Ez nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv.
szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére
veszi igénybe. (2020. szeptember 21-étől hatályos)
Amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság
rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd
fizetni. A hatósági ár azokra vonatkozik, akik önszántukból
kérnek PCR-tesztet.
Eljárásrend az új koronavírussal kapcsolatban5
A Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendet adott
ki arról, hogyan kell kezelni a koronavírusos betegeket, a
gyanús eseteket és a kontaktokat. 2020. szeptember 21-től a
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben
azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember 21.
5
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háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek
minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja: tehát köhög,
láza, vagy nehézlégzése van, esetleg az ízérzés hiánya vagy
zavara jelentkezik.
PCR-tesztet csak akkor kötelező kérni, ha a páciensnek
koronavírusra utaló tünetei vannak, és emellett
‐ az előző 14 napban koronavírus-fertőzött területen
járt,
‐ vagy az előző 14 napban szoros kapcsolatban volt
megerősített vagy valószínűsített fertőzöttel,
‐ vagy járó- illetve fekvőbeteg-ellátásra szorul,
‐ vagy közvetlen betegellátásban részt vevő
egészségügyi dolgozó,
‐ vagy az előző 14 napban olyan bentlakásos
intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol a
kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.
Akit a háziorvosa csak a tünetei alapján minősít fertőzöttnek,
de nem tesztelnek, azt csak az orvos utasíthatja otthoni
elkülönítésre, de nem kerül hatósági házi karanténba.
A pácienseket három csoportba sorolják:
-

-

gyanús eset az, aki köhög, láza van, nehéz a légzése
vagy hirtelen elvesztette a szaglását, ízlelését, vagy az
orvosa úgy ítéli meg, hogy fertőzésgyanús,
valószínűsített eset az, aki a fenti kritériumokon kívül
az előző két hétben szoros kapcsolatban volt
fertőzöttel, vagy olyan bentlakásos intézmény lakója,
dolgozója, ahol járvány zajlik, illetve az, akinél a
fertőzésre jellemző radiológiai eltérés kimutatható,
megerősített eset pedig az, akinél klinikai mintában
kimutatták a SARS-CoV-2-t.
7

Új szabály, hogy a kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros
kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCRteszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós
ápolási és gondozási intézményekben ellátottak vagy
dolgoznak.
A kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új
időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két negatív PCRteszttel.
Hitelfizetési moratórium
Január elsejétől további 6 hónappal meghosszabbítják a
hitelmoratóriumot:
- gyermeket nevelő családok esetében a gyermekek
számától függetlenül,
- a nyugdíjasok,
- munkanélküliek,
- közfoglalkoztatottak számára,
• ezekben az esetekben nem kell kérni a
moratóriumot, hanem automatikus, akkor
kell jelezni, ha nem akarnak élni vele, ha a
moratórium lehetősége ellenére fizetni
szeretnének,
- vállalkozások számára akkor, ha bevételük több,
mint 25%-kal csökkent és kérik,
• ebben az esetben kérni kell a moratóriumot,
nem automatikus, jelezni kell, ha élni
kívánnak vele.
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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
10

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.
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Egyéni
Kkt.
vállalkozó

Felelősség

korlátlan

Minimális
alaptőke

----

Személyes
közreműködés

kötelező

Vezető
tisztségviselő

----

Taglétszám

1 fő

Bt.

Kft.

Egyszemélyes
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
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