CÉGJOGI TÁJÉKOZTATÓ
Megalakulásával
valamennyi
gazdasági
társaság az adóalanyok körébe lép és, mint a
gazdasági élet szereplőjének, az alábbi
alapvető jogszabályi rendelkezések szerint kell
eljárnia:
1.

A gazdasági tevékenység megkezdése és
végzése:
1.1. A
társaság
megalakulásától
a
cégbejegyzésig előtársaságként működik.
Az előtársasági jelleget azonban a
cégbejegyzési eljárásban az adószám
megállapítását követően a gazdasági
társaság iratain és a megkötött jogügyletek
során a társaság elnevezéséhez fűzött
„bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell
jelezni.
Az
előtársasági
jelleg
feltüntetésének elmulasztása esetén a
megkötött jogügyletek - ha a cégbíróság a
társaságot nem jegyzi be - az alapítók által
együttesen
megkötött
ügyleteknek
minősülnek (Ptk. 3:101.§).
1.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az
előtársaság
a
nyilvántartásbavételi
kérelem benyújtását követően folytathat
(Art. 16. § (1) bek., Ptk. 3:101.§).
Adószámát az alakuló társaság a
bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő
benyújtásával és az erről szóló tanúsítvány
kiállításával egyidejűleg kapja meg.
2. Bejelentési kötelezettség:
2.1. Az adózók meghatározott adataik
tekintetében bejelentésre kötelezettek (Art.
16. § - 21. §).
2.2. Az ’egyablakos ügyintézés’ rendszerében
a cégbíróság a hozzá bejelentett adatok egy
részét automatikusan továbbítja az
adóhatóságnak,
így
ezen
adatok
tekintetében
adózó
bejelentési

kötelezettségének a cégbírósági kérelem
benyújtásával tesz eleget.
2.3. Az adózónak az adókötelezettségét érintő
olyan változást, amelyről a cégbíróság az
adóhatóságot nem köteles értesíteni, a
bejegyzés,
változás bekövetkezésétől
számított
15
napon
belül
az
adóhatóságnak
kell
bejelentenie.
Cégalapításkor az adóhatósági bejelentési
kötelezettségnek
minden
esetben
szükséges eleget tenni, változásbejegyzés
esetén csak az Art.-ban előírt esetekben.
Hangsúlyozzuk, hogy a 15 napos
esedékesség
számításának
kezdő
időpontja nem a cégbírósági bejegyző
végzés, hanem a bejegyzés alapjául
szolgáló létesítő okirat aláírásának
dátuma.
2.4. Az általános forgalmi adó alanya az
adóköteles tevékenysége megkezdésének
bejelentésével,
azaz
a
cégbírósági
bejegyzési
kérelem
benyújtásával
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely
áfa-körbe kíván bejelentkezni (Art. 22. § (1)
bek.).
2.5. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény módosítása alapján, 2012.
január 01. napjától a gazdasági társaságok
kötelesek a bejegyzésüket követő 5 napon
belül a kamarai nyilvántartásba vételüket
kezdeményezni és a kamarai közfeladatok
ellátásához évente 5.000,-Ft kamarai
hozzájárulást fizetni. A bejelentési
kötelezettség nem érinti az agráriumot,
vagyis
a
fő
tevékenységként
mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozásokra,
a
mezőgazdasági
termelőkre és az agrárkamarákra nem
terjed ki.

3. Adóregisztrációs eljárás:
3.1. Az
állami
adóhatóság
és
a
cégnyilvántartás
közötti,
az
adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás érdekében a bejegyzési
(változásbejegyzési) kérelemben fel kell
tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett
(bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek)
adóazonosító
számát.
A
tagok
adóazonosító száma nem szerepel a
cégjegyzékben.
3.2. A cégjegyzékben szereplő külföldi adójogi
illetőségű magánszemély vagy szervezet
esetén az állami adóhatósághoz történt
bejelentkezés hiányában a külföldinek az
illetősége szerinti állam hatósága által
megállapított adóazonosító számát kell
feltüntetni.
3.3. A fenti rendelkezés indoka az adózás
rendjéről szóló törvényben található,
amelyet az érthetőség kedvéért csak
nagyon vázlatosan ismertetünk. Egy
mondatban összefoglalva a döntés háttere
a huzamosabb ideje jelentős adótartozással
rendelkező természetes személyek és
cégek kivezetése az üzleti életből. Az
ellenőrzés során az adóhatóság vizsgálja a
tagok/ügyvezetők korábbi adózói múltját,
így különösen azt, hogy korábban
adótartozással rendelkező, vagy egyéb
nem a törvényeknek megfelelően működő
cégben rendelkeztek-e tulajdonrésszel
vagy ők maguk rendelkeznek, illetve
rendelkeztek-e adótartozással. A részletes
szabályok az adózás rendjéről szóló
törvényben találhatóak meg, mely
konkrétan rögzíti, hogy mely személyek
kerülnek kizárásra a tagok/ügyvezetők
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köréből. A részletes információkért
keressék Kollégáinkat.
3.4. Az adóazonosító jel/adószám szolgál a
fenti
körülmények
vizsgálatának
feltételéül, illetve ez az előfeltétele az új
gazdasági társaság részére az adószám
generálásának.
4. Bankszámlanyitási kötelezettség:
4.1. A jogi személy, illetőleg jogi személyiség
nélküli
gazdasági
társaság
bankszámlanyitásra kötelezett adózó és
legalább egy belföldi pénzforgalmi
bankszámlával kell rendelkeznie. Az első
pénzforgalmi bankszámlát a bankszámla
nyitásra kötelezett adózó adószámának
közlésétől számított 8 napon belül köteles
megnyitni.
4.2. A bankszámlanyitáshoz a bankok a
következő dokumentumokat kérik:
 létesítő okirat,
 a vezető tisztségviselő aláírás-mintája
vagy aláírási címpéldánya
 a társaság tanúsítványa vagy
bejegyző végzése.
4.3. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a
Társaságnak külföldi társaság tagja van,
illetve külföldi társaság szerez részesedést,
úgy a magyar Társaság bankszámlanyitásakor a bankok kérhetik a külföldi
társaság
tényleges
tulajdonosának
feltüntetését, melynek keretében akár a
külföldi társaság dokumentációjának
kiszolgáltatását is előírhatják.
4.4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a
Társaság
külföldi
tagja
többségi
tulajdonos, úgy a mérleg elfogadásáról
szóló, valamint minden egyéb szükségessé
váló határozathozatal külföldön történik.

5. Könyvvezetési kötelezettség:
5.1. A gazdálkodó a tevékenysége során
előforduló,
a
vagyoni,
pénzügyi,
jövedelmi helyzetére kiható gazdasági
eseményekről
törvényben
rögzített
szabályok
szerint
folyamatos
nyilvántartást köteles vezetni (Számv.tv.
12.§ (1) bek.). Ezen kötelezettség ellátására
megfelelő szakmai háttérrel rendelkező
könyvelőt vagy könyvelő társaságot kell
megbízni.
A
könyvvezetés
folyamatosságáért és helyességéért a
gazdálkodó képviseletére jogosult személy
a felelős (Számv.tv. 162. § (3) bek.).
6. Tevékenységi körök bejelentése:
6.1. Az korábbi szabályozással ellentétben a
cégjegyzéknek a társaság valamennyi
tevékenységi körét tartalmaznia kell,
amelyet a Cégbíróság automatikusan
megküld az adóhatóság részére, így pl.:
számlát is csak ezekhez a tevékenységi
körökhöz kapcsolódóan adhat a cég.
7.

Főbb összeférhetetlenségi szabályok a
Ptk. alapján:
7.1. Tagság: 3:90. § (1) Természetes személy
egyidejűleg egy gazdasági társaságban
lehet a társaság korlátlanul felelős tagja.
Kiskorú személy gazdasági társaság
korlátlanul felelős tagja nem lehet.
7.2. (2) Közkereseti társaság, betéti társaság és
egyéni cég nem lehet gazdasági társaság
korlátlanul felelős tagja.
7.3. (3) Nyilvánosan működő részvénytársaság
kivételével nem lehet gazdasági társaság
tagja, aki eltiltás hatálya alatt áll.
7.4. (4)
A
részvénytársaság
tagjai
a
részvényesek.
7.5. Tisztségviselés: 3:22. § (1) Vezető
tisztségviselő az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége

ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
7.6. (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy,
a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
7.7. (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni.
7.8. (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
7.9. (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató
jogi
személy
vezető
tisztségviselője nem lehet.
7.10.
(6)Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
8. Főbb felelősségi szabályok a Ptk. alapján:
8.1. Valamennyi társaság esetében:
8.1.1.3:99. § (2) Azok a tagok, akik valamely
tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását
tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori
értéket meghaladó értékkel fogadták el,
az ebből eredő károkért a nem pénzbeli
vagyoni
hozzájárulást
teljesítővel
egyetemlegesen felelnek a társasággal
szemben a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség szabályai
szerint.
8.1.2.3:98. § (1) Ha a tag a létesítő okiratban
vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt

időpontig
nem
szolgáltatja,
az
ügyvezetés harmincnapos határidő
tűzésével és a jogkövetkezmények
feltüntetésével felszólítja a tagot a
teljesítésre.
8.1.3.(2)
A
harmincnapos
határidő
eredménytelen elteltével a vagyoni
hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági
jogviszonya a határidő lejáratát követő
nappal megszűnik. A tagsági jogviszony
megszűnését az ügyvezetésnek a volt
taggal közölnie kell. A vagyoni
hozzájárulás
teljesítésének
elmulasztásával a gazdasági társaságnak
okozott
kárért
a
volt
tag
a
szerződésszegéssel okozott károkért
való felelősség szabályai szerint felel.
8.1.4.(3) Semmis a létesítő okirat olyan
rendelkezése,
amely
a
vagyoni
hozzájárulás teljesítésének elmulasztása
esetére
az
e
törvényben
meghatározottnál a tagra nézve enyhébb
következményeket ír elő.
8.1.5.3:101. § (4) Ha a gazdasági társaság
nyilvántartásba
vételét
jogerősen
elutasítják, az erről való tudomásszerzés
után az előtársaság a működését
késedelem nélkül köteles megszüntetni.
E kötelezettség megszegésével okozott
károkért
az
előtársaság
vezető
tisztségviselői a szerződésszegéssel
okozott
károkért
való
felelősség
szabályai szerint felelnek.
8.1.6. (5) Az előtársaság működésének (4)
bekezdés szerinti megszűnése esetén a
megszűnésig vállalt kötelezettségeket a
létrehozni
kívánt
társaság
rendelkezésére bocsátott vagyonból kell
teljesíteni. Az ebből ki nem egyenlíthető
követelésekért az alapítók harmadik
személyekkel szemben egyetemlegesen
kötelesek helytállni. Ha a létrehozni
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kívánt gazdasági társaságnál a tag
felelőssége
a
társaságot
terhelő
kötelezettségekért korlátozott volt, és a
tag helytállása ellenére ki nem elégített
követelések
maradtak
fenn,
e
tartozásokért
harmadik
személyek
irányában a létrehozni kívánt gazdasági
társaság
vezető
tisztségviselői
korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek
helytállni.
8.1.7.3:12. § (1) A létesítendő jogi személy
nyilvántartásba való bejegyzése iránti
kérelmének benyújtására a jogi személy
képviseletére kijelölt személy köteles.
8.1.8.(2)
A
kérelem
benyújtásának
elmulasztásából vagy késedelméből,
valamint a hiányos vagy hibás
bejelentésből eredő károkért a képviselő
az
alapítókkal
szemben
a
szerződésszegéssel okozott károkért
való felelősség szabályai szerint felel.
8.1.9.3:24. § A vezető tisztségviselő az
ügyvezetési tevékenysége során a jogi
személynek
okozott
károkért
a
szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felel a jogi
személlyel szemben.
8.2. A Betéti társaság esetében:
8.2.1.3:139. § (1) A közkereseti társaság tagjai
egyetemlegesen kötelesek helytállni a
társaságnak a társasági vagyon által nem
fedezett kötelezettségeiért.
8.2.2.(2) A társaság tagjaival szemben az (1)
bekezdés
szerinti
helytállási
kötelezettségük alapján perben állásuk
esetén hozható marasztaló ítélet és
vezethető végrehajtás.
8.2.3.(3) A tagok a társasággal együtt is
perelhetők. A bíróság a tagokkal
szemben hozott marasztaló ítélet
végrehajtását akkor rendelheti el, ha a

társasággal szemben a követelés
végrehajtása eredménytelen volt.
8.2.4.(4) A társaságba belépő tag a belépése
előtt
keletkezett
társasági
kötelezettségekért a többi taggal azonos
módon köteles helytállni. A tagok ezzel
ellentétes megállapodása harmadik
személyekkel szemben nem hatályos.
8.2.5.3:151. § (1) A társaság volt tagja és a
megszűnt tagnak a társaságba be nem
lépett jogutódja a tagsági jogviszony
megszűnésétől
számított
ötéves
jogvesztő határidőn belül ugyanúgy
köteles helytállni a tagsági jogviszony
megszűnése előtt keletkezett társasági
tartozásokért, mint a tag a tagsági
jogviszonya fennállása alatt.
8.2.6.(2) A meghalt tagnak a társaságba be
nem lépett örököse a tag halálától
számított ötéves jogvesztő határidőn
belül a hagyatéki tartozásokért való
felelősség szabályai szerint köteles
helytállni a tag halála előtt keletkezett
társasági tartozásokért.
8.2.7. (2) A meghalt tag örököse - ha a
társaságba nem lép be - a jogelődje
halálának időpontjától számított ötéves
jogvesztő határidőn belül az örökhagyó
tartozásaiért való felelősség szabályai
szerint felel azokért a társasági
tartozásokért,
amelyek
a
halál
időpontjáig keletkeztek.

8.2.8.3:157. § Ha a társaság beltagja kültaggá
válik, a kültaggá válástól számított
ötéves jogvesztő határidőn belül a
beltagra
vonatkozó
rendelkezések
szerint
áll
helyt
a
módosítást
megelőzően
keletkezett
társasági
tartozásokért.
8.2.9.C) Továbbá a Ctv. alapján:
8.2.10. 22/A § (1) A cégnyilvántartásba
bejegyzett
gazdasági
társaság,
szövetkezet, erdőbirtokossági társulat,
vízgazdálkodási
társulat,
európai
szövetkezet, európai részvénytársaság,
valamint
egyesülés
vezető
tisztségviselője
(cégvezetője),
felügyelőbizottságának
tagja
vonatkozásában a Ptk. Harmadik
Könyvének Általános szabályaiban
foglalt kizáró okok fennállásának
ellenőrzése céljából a cégbíróság a
bűnügyi
nyilvántartási
rendszer
adataival való összevetést kezdeményez.
9.

Külföldi
tag
esetében
kötelező
kézbesítési megbízott:
9.1. Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság szerepel, vagy a
bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi
természetes személy nem rendelkezik
magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési
kérelemben kézbesítési megbízottat kell

megjelölni.
Kézbesítési
megbízotti
feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető
tisztségviselői,
valamint
felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el.
A bíróság vagy más hatóság által a
kézbesítési megbízottnak megküldött
okirat esetében vélelmezni kell, hogy az
okirat a kézbesítési megbízottnak történő
szabályszerű
kézbesítést
követő
tizenötödik napon a külföldi személy
számára ismertté vált.
9.2. Fontos kiemelni, hogy érdemes olyan
szervezet vagy személyt kézbesítési
megbízottnak megjelölni, aki valóban
kapcsolatban van/tud kerülni a külföldi
taggal, és ebből eredően eleget tud tenni a
tisztséggel járó feltételeknek, így egy
esetleges
ellenőrzés
során
nem
minősíthetik fiktívnek a pozíció betöltését,
amely komoly büntetést vonhat maga
után.

a gazdálkodó szervezet nevében a
képviseletére
jogosult
személy
kezdeményezheti,
melyhez
elengedhetetlen
az
ügyfélkapu
regisztráció.
A
bejelentkezés
a
www.cegkapu.gov.hu internetes portálon
hajtható végre.
10.2.
Irodánk a megfelelő szerződés
megkötése esetén vállalja a kézbesítési
megbízotti tisztség betöltését azoknál a
külföldi taggal rendelkező cégek esetében,
amelyek alapításában közreműködött.
10.3.
Jelen tájékoztató terjedelménél fogva
nem tartalmazza valamennyi vonatkozó
jogszabályi rendelkezést, csak a cégjogi
megbízáshoz
kapcsolódó
főbb
jogszabályokat ismerteti. Kérjük, hogy
bejelentési, könyvvezetési kötelezettségei
teljesítéséhez, valamint adójogi és egyéb
gazdasági
vonatkozású
kérdéseiben
könyvelő, adótanácsadó segítségét kérje.

10. Kötelező Cégkapu regisztráció:
10.1.
Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi
szolgáltatások
általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően a
gazdálkodó szervezet a létrejöttét követő 8
napon köteles bejelenteni az elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét az
ügyintézési
rendelkezésének
nyilvántartásába. A cégkapu-regisztrációt

Rövidítések:
 Art. : adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény
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 Ptk : a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény
 Számv. tv.: a számvitelről szóló 2000. évi
C. tv.

