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Korlátolt felelősségű társaság (GmbH)  

2023. február 
 
 
A Kft. (GmbH) azok számára kedvező vállalkozási forma, akik a felelősséggel kapcsolatos 
kockázatokat szeretnék minimalizálni. A Kft. felelőssége csak vagyona értékéig terjed, 
beleértve a törzstőkéjét is. 
 
Vállalkozás formája: Tőketársaság (jogi személy) 

Társasági tagok száma: Legalább egy természetes személy, további bel- vagy külföldi, 

természetes vagy jogi személyek (társaságok) lehetségesek 

Vállalat tevékenysége: Minden törvényben engedélyezett tevékenység, az engedélyköteles 

tevékenységek esetén a tevékenység megkezdése előtt az engedély beszerzése szükséges 

Felelősség: A törzstőkét, valamint a Kft. vagyonát érinti, a társasági tagok nem felelnek 

Törzstőke: Legalább 25.000 Euro, aminek 50%-át az alapításkor be kell fizetni. Apport (nem 

pénzbeli) alapítás: Lehetséges 

Társasági szerződés: Kötelező, közjegyzői okirat szükséges, szerződésminta 

(Musterprotokoll) használata is lehetséges, 2022. 08.01-től online is alapítható 

Alapítási költségek: 500 Eurótól (ebből közzétételi díj: 100-300 Euró) 

Bejelentés a cégjegyzékbe (Handelsregister): A Kft. csak a bejegyzés időpontjától jön létre, 

előtte a társasági tagok saját vagyonuk teljes mértékében is felelhetnek. A bejegyzés 

időpontjáig a polgári jogi társaság jogszabályai érvényesek.  

Fontosabb bejelentési kötelezettségek: Cégjegyzék, Iparűzési hivatal, Adóhivatal, Ipari és 

Kereskedelmi Kamara/ Kézműves Kamara 

Könyvvezetés: Kettős könyvelési és mérlegkészítési kötelezettség, közzétételi kötelezettség 

Jogképesség: A kereskedelmi jegyzékbe való bejegyzést követően a Kft. teljesen jogképes. 

Különböző jogokra tehet szert, perelhet és perelhető  

Fizetendő adók: társasági adó, szolidaritási adó, iparűzési adó, Áfa, jövedelemadó 

→ Azok induló vállalkozások, amelyeknek kezdetben csak nagyon kevés törzstőkére van 

szükségük (pl. a szolgáltatási ágazatban), az UG (haftungsbeschränkte 

Unternehmergesellschaft  - korlátolt felelősségű társaság) egy minimális törzstőke nélküli 

GmbH alapítása mellett is dönthetnek. 

Vonatkozó jogszabályok: GmbHG, HGB, GewO 

 
Felelősségkizárás: A fenti tájékoztatót a lehető legnagyobb alaposságra törekedve állítottuk össze. A Kamara 
nem vállal felelősséget az információk felhasználásából származó semmiféle veszteségért, illetve kárért. 

 

 


