
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 KKT BT 

Neve Közkereseti Társaság Betéti Társaság 

Jogi jellege 
 
 

Nem jogi személyiségű 
gazdasági társaság 

Nem jogi személyiségű 
gazdasági társaság 

Fogalma 

Olyan gazdasági társaság, amely 
közös, üzletszerű gazdasági cél 
érdekében jön létre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olyan gazdasági társaság, ahol 
legalább 1 beltag, legalább 1 
kültag van, a beltag 
egyetemlegesen, a kültag a 
vagyoni betétje erejéig felel a 
társaság tartozásaiért  

 
 
 
 
 
 

 

Célja Üzletszerű, közös gazdasági 
tevékenység  

Üzletszerű, közös 
gazdaságievékenység  

Tagok száma Legalább 2 tag 1+1 tag szükséges (kültag-
beltag) 

Vagyoni hozzájárulás 
Készpénz és vagy apport, vagy 
személyes közreműködés, összeg 
nincs meghatározva 

Készpénz, apport vagy 
személyes közreműködés, 
összeg nincs meghatározva 

Felelősség Egyetemleges, korlátlan, 
mögöttes felelősség 

Mögöttes felelősség, a beltagé 
korlátlan és a többi beltaggal 
egyetemleges. A kültagé 
vagyoni betétje erejéig 
korlátozott, kivétel, ha a kültag 
neve u.a., mint a cég neve, 
ekkor beltagként felel. 

Szervei 
Tagok gyűlése,  
FB, ha a társaságnak 200-nál több 
alkalmazottja van 

Tagok gyűlése,  
FB, ha a társaságnak 200-nál 
több alkalmazottja van 

Szavazatok 

Személyenként, tagonként 
szavaznak, fő szabály: 
1fő=1szavazat, a társasági szerződés 
ettől eltérően rendelkezhet 

Személyenként, tagonként 
szavaznak, fő szabály: 
1fő=1szavazat, a társasági 
szerződés ettől eltérően 
rendelkezhet 

Üzletvezetés ( vezető 
tisztségviselő ) bármelyik tag jogosult Csak a beltag jogosult 

Kilépés 

A tagok közösen megegyeznek és 
marad még 2 tag; kizárással; 
azonnali hatályú felmondással a tag 
részéről; rendes felmondás a tag 
részéről 

A tagok közösen megegyeznek 
és marad még 2 tag; kizárással; 
azonnali hatályú felmondással a 
tag részéről; rendes felmondás a 
tag részéről 

Képviselet Mindegyik tag jogosult 
képviseletre 

A beltag láthatja el, több 
beltag esetén a társasági 
szerződés mondja ki. 



 
 

 

KFT RT 

Neve Korlátolt Felelősségű 
Társaság Részvénytársaság 

Jogi jellege 
 
 

Jogi személyiségű 
gazdasági társaság Jogi személyiségű gazdasági társaság 

Fogalma 

Gazdasági társaság, amely előre 
meghatározott összegű 
törzsbetétekből álló törzstőkével 
(jegyzett tőke) alakul, és 
amelynél a tag kötelezettsége a 
társasággal szemben csak 
törzsbetétének szolgáltatására és 
a társasági szerződésben esetleg 
meghatározott egyéb vagyoni 
hozzájárulás szolgálta- tására 
terjed ki. 
A társaság kötelezett- ségeiért – 
ha a törvény másképp  nem  
rendel- kezik, törvényben  
eghatározott kivételtől eltekintve 
– a tag nem felel. 
 

 
Olyan gazdasági társaság, amely előre 
meghatározott számú és névértékű 
részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőke) 
alakul, és amelynél a tag (részvényes ) 
kötelezettsége a társasággal szemben a részvény 
névértékének vagy kibocsátási értékének 
szolgáltatására terjed ki. Az Rt tartozásaiért a 
részvényes nem felel kivéve, ha a törvény arról 
másképp rendelkezik. 
Az RT az egyetlen olyan gazdasági társaság, 
mely jogosult részvény kibocsátására 
 

Célja tőke és személy- egyesítő 
tevékenység. 

Tőkeegyesítés 
 

Tagok 
száma 

1v. több tag is lehet – 
törzsbetétje minden tagnak min. 
100e Ft kell legyen 

1 vagy több tag 
( DE! lehet e személyes Rt is)  

Vagyoni 
hozzájárulás 

Törzstőke min. 3M; befizetendő 
30%, de min. 1M Ft készpénz, 
lehet pótbefizetés is. 

Alaptőke min. 20M Ft, melynek 30%-a, de 
legalább 10M Ft készpénz kell legyen 

Felelősség 

Általában korlátolt 
felelősség, a törzsbetét 
szolgáltatására 
korlátozódik. 

Általában korlátozott felelősség, a 
részvény kibocsátási értékének 
szolgáltatására korlátozódik. 

Szervei 

Taggyűlés,  
ügyvezető,  
kötelező az FB 200 alkalmazott, 
valamint 50M-nál nagyobb törzstőke 
esetén. Egyszemélyes KFT esetén 
kötelező a könyvvizsgáló. 

Közgyűlés,  
igazgatóság,  
zártkörűnél az igazgató.  
FB és könyvvizsgáló kötelező. 

Szavazatok 

A társasági szerződésben 
meghatározott módon, 
általában a törzsbetéttel 
arányos. 

Részvények névértékének arányos, de 
ismert az elsőbbségi részvény. 

Üzletvezetés 
( vezető 
tisztségviselő 
) 

Az ügyvezető látja el. Igazgatóság, zártkörűnél a vezérigazgató. 

Kilépés 

Üzletrész átruházás, 
bizonyos esetekben kizárás 
– ha jogszabály lehetővé 
teszi. Kilépés és felmondás 
nincs. 

Nincs felmondás, részvényátruházás! 

Képviselet 

Ügyvezető v ügyvezetők 
látja(k) el, az ügyvezetők 
külön-külön, vagy együtt. 
( aláírási címpéldánynak 
megfelelően képviseli ) 

Igazgatóság, zártkörűnél a vezérigazgató 
látja el. 


