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• Sokan úgy érzik, akik saját szakmájukban jók, 
vagy van egy jó ötletük, hogy abból önállóan, 
saját maguk számára szeretnének pénzt 
csinálni. Nem másoktól függve, 
alkalmazottként, hanem vállalkozóként. Ha 
úgy érezzük, képesek vagyunk az önálló 
munkára, és megvannak hozzá a szükséges 
feltételek is, akkor szóba jöhet saját vállalkozás 
indítása. 



• Egyéni vállalkozást akkor érdemes csinálni, ha 
egyelőre inkább csak munka mellett, 
másodállásban vállalkozunk, és kezdetben 
nem számítunk túl nagy bevételre.  

• Az egyéni vállalkozás nagy előnye, hogy ebben 
a formában tevékenységünk szüneteltethető, 
ha bármilyen céget alapítunk, erre nincs 
lehetőségünk. 



• Először is szükség van egy ötletre, hogy mit fogsz egyáltalán 
csinálni, miből akarsz pénzt csinálni, hiszen minden 
vállalkozásnak ez a célja.  

• Ki kell deríteni, hogy mi legyen az a termék vagy szolgáltatás, és 
hogy erre vevő-e a piac, azaz piackutatást kell végezzél.  

• Erre többféle ingyenes lehetőség is van, blogot írsz, facebook 
oldalt csinálsz, vagy akár facebook csoportot, kirakod a terméked, 
szolgáltatásod, megkérdezed, hogy tetszik, ha nem tetszik, mi 
tetszene stb.  

• Ha olyan dolgot csinálsz, amiről képeket is lehet feltenni, 
használd a pinterest, instagram oldalakat, sok véleményt lehet 
összeszedni. Vagy készítsd videót és tedd fel a youtube-ra, 
figyeld, mennyien követik.  

• Majd el kell döntened, hol akarsz hirdetni?  
• Szórólap, helyi újság, saját honlap, facebook  

hirdetés, adwords kampány, stb.  



• Figyeld a konkurenciát, ő hogyan csinálja?  

• Milyen termékeket, szolgáltatásokat árul, milyen 
áron adja, mit ír a saját tevékenységéről, van-e 
olyan, amiről nem ír, de Te tudnál, vagy ha ír, Te 
sokkal jobban tudnál írni róla stb.  

• Ha még sose voltál vállalkozó, de az ismeretségi 
körödben van, akkor kérdezz tőle, ő hogyan  
kezdte, mire kell figyelni, milyen hibákat követett el, 
hogyan oldotta meg, tanulj tőle,  
bár Te is el fogod követni a saját  
hibáidat, ez elkerülhetetlen, de  
hogy tanulni fogsz belőle, az  
egészen biztos. 



Az egyéni vállalkozókra vonatkozó 
alapismeretek 

Jogszabályi háttér: 
 
2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
 2012. január 1. napját követően jelentősen módosult 

 vállalkozás szabadsága: bárkinek alkotmányos joga a vállalkozás, azaz az üzleti tevékenység kifejtése 

 a vállalkozó maga dönti el, hogy társas vállalkozást hoz létre vagy egyéni vállalkozó lesz 

 egyéni vállalkozó: az a természetes személy, aki rendszeres gazdasági tevékenységet folytat és az erre 
kijelölt hatóság nyilvántartásba vette. (!!!) 

 a vállalkozói igazolvány kiváltása ellenére, nem minősül jogi személynek 
 
Feltételek: 

 cselekvőképes 
 magyar állampolgár 
 EU állampolgár 
 aki a szabad mozgás és tartózkodási jogát Mo-on gyakorolhatja 
 tartózkodási engedéllyel rendelkező személy (bevándorolt, hontalan) 
 

Kizáró okok: 
 
 cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes 
 aki bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtható szabadságvesztésre  

ítéltek 
 aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja 

 



• Egyéni vállalkozás alapítása: 
 

 2012. január 1. napjától az egyéni vállalkozással kapcsolatos minden ügyet csak elektronikusan lehet 
intézni 

 bejelentés: az egyéni vállalkozás megkezdését az illetékes hatóságnak be kell jelenteni 
 

1. Személyesen, kormányablak segítséggel 
2. Elektronikus úton, önállóan: ügyfélkapun keresztül 

 

• 1. Személyesen, hatóság útján (kormányablak segítséggel): 
 Az okmányirodában személyesen bejelentőknek az iroda munkatársai ingyenesen segítséget nyújtanak és 

ügyfélkaput hoznak létre – a későbbi ügyintézés elengedhetetlen feltétele 
 az elektronikus rendszer használatáról tájékoztatók készültek – elérhetők a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) honlapján 
 

• 2. Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül: 
 

 elektronikus nyomtatvány kitöltése 
 az eljárás díj- és illetékmentes 
 nincs szükség igazolások és különböző dokumentumok (pl.: képesítést igazoló 
        bizonyítvány) bemutatására – a jogosultság feltételeit utólag ellenőrzik 
        (gyakorlat: bárki lehet e. v.) 
 



• Bejelentés tartalma: 
 

•            az e. v. személyi adatait 
•            nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn a kizáró okok 
•            főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (NACE szerint megjelölve) 
•            székhely, telephely, fióktelep címét 
 

            ha az e. v. az adatlapot nem megfelelően tölti ki: erről automatikus visszajelzést kap 
            ha az e. v. az adatlapot megfelelően töltötte ki: igazolás küldése a nyilvántartásba vételről 

 
• Tartalmazza: 

 

•            eljáró hatóság megnevezése 
•            ügy száma 
•            bejelentés napja 
• az e. v. személyi azonosító adatai, székhelyét, telephelyét, főtevékenységét, egyéb  

tevékenységeinek megjelölését, adószámát, statisztikai számjelét 
• nyilvántartási számát: az e. v. neve mellett ezt a későbbiekben mindig fel kell  

tüntetni 
 

 az e.v. gazdasági tevékenységet csak a nyilvántartásba vételről szóló  
igazolás birtokában végezhet 

 határidő: nincs a törvényben meghatározva – gyakorlat: kb. 1 hét 
 





• Vállalkozói igazolvány (!!!): 
 

          ha az e. v. kéri, számára a hatósági egyéni vállalkozó igazolványt állít ki 
          nem kötelező: a gazdasági tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele 
          kérhető a bejelentéskor és gazdasági tevékenység folytatásakor bármikor 
          illetékköteles: 

1) alapeset: 5000 Ft 
2) adatváltozás: 3000 Ft 
3) elveszett igazolvány pótlása: 5000 Ft 

 
• Adatváltozás bejelentése: 

 

           kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapu segítségével 
           határidő: az adatváltozástól számított 15 napon belül – megfelelő űrlapon: 
            változás bejelentési űrlap 
 ha a változás a vállalkozó igazolványt is érinti: személyesen le kell adni a hatóságnál - a leadás napján érvénytelenítik – új 

adatokkal rendelkező igazolvány kiállítása 
 

Az egyéni vállalkozó által végzett tevékenység: 
 

 az e. v. tevékenységeiből eredő tartozásokért teljes vagyonával felel 
 több tevékenységet folytathat – különböző telephelyen és fióktelepen 
 ha valamelyik tevékenység hatósági engedélyhez kötött: az e. v. tevékenységét csak 

ennek birtokában kezdheti meg és végezheti 

 



 Az e. v. közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, 
szakiskolai és szakközépiskolai tanulót alkalmazhat 

 

 képesítéshez kötött tevékenység: 
 

 az e. v. csak akkor  folytathat ilyen tevékenységet, ha az adott képesítéssel 
rendelkezik 

 vagy az adott tevékenységben személyesen közreműködő és általa 
foglalkoztatott személy rendelkezik a megfelelő képesítéssel 
 

 az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során neve mellett az egyéni 
vállalkozó megnevezést vagy annak e. v.  
rövidítését és a nyilvántartási számot mindig köteles  
feltüntetni 

 ha az e. v. meghal a tevékenységet özvegye vagy örököse  
tovább folytathatja, ha ezt a hatóságnak a halál  
bekövetkezésétől számított 90 napon belül bejelenti 

 





• Megszűnik: 

– EV igazolvány visszaadásával 

– Hatósági visszavonásával 

– Vállalkozó halálával 

 



A vállalkozónak a vállalkozás megszűnésekor a következő teendői 
vannak: 
• A vállalkozói igazolvány visszaadása az Okmányirodában, ahol ki 

kell tölteni az "Adatlap egyéni vállalkozói igazolvány 
megszüntetés bejelentésére" c. adatlapot, mely alapján az 
Okmányiroda jelenti a megszűnést az adóhatóság felé (adószám, 
TB törzsszám törlése). 

• A helyi adócsoportnál be kell jelenteni a vállalkozás megszűnését, 
30 napon belül ki kell tölteni a bevallási nyomtatványt a 
kommunális adóról és a helyi iparűzési adóról. 

• A NAV Megyei Igazgatóságához bevallás beadása 
 a megszűnő vállalkozásról 30 napon belül. 
(éves adóbevallást is kell készíteni!) 

• 4. Az iratok megőrzése 5 évig kötelező.  

 









Mielőtt ténylegesen megkezdjük tevékenységünket, 
alaposan mérlegelni kell a következőket: 

• Kinek és mit fogunk eladni/szolgáltatni? 

• Hogyan, miként mondjuk el nekik, hogy létezünk, és azt, miért 
érdemes miket választani? 

• Mennyibe kerül nekünk mindezt elkezdeni, mennyit kell ahhoz 
eladjunk, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni, van-e rá reális 
esély, hogy ezt a mennyiséget elérjük? Mindezt hogyan, milyen 
vállalkozási formában végezzük? 

• Milyen kockázattal jár mindez, mik azok a külső  
körülmények, amelyek kedvezőtlen változása  
veszélybe sodorhatja vállalkozásunk  
működését? 
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Jogi háttér: 
 

• a gazdasági társaságok alapításával, működésével, megszüntetésével kapcsolatos jogi 
szabályozást a társasági jog rendezi 

• nem önálló jogág, hanem a polgári jogon belül egy önálló jogterület 
• a társasági jog mögöttes jogterülete a polgári jog 
• Ptk.: általános szabályokat tartalmazza Gt.: speciális szabályokat tartalmazza 
• amit nem szabályoz a Gt. azt a Ptk. tartalmazza 
 

Jogszabályok: 
 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) – a polgári jog átfogó 
kódexe, a további két jogszabály (Gt., Ctv. háttérjogszabálya) 

• A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) – a gazdasági társaságok 
alapítására, működésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza 

• A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény (Ctv.) – a cégek (gazdasági társaságok) nyilvánosságára, alapítására és 
végelszámolással való megszüntetésére vonatkozó szabályokat  
tartalmazza 

 



2. A gazdasági társaságok általános, 
közös fogalma 

 A gazdasági társaság természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
üzletszerű közös gazdasági vagy nonprofit tevékenység folytatására, a törvényben meghatározott 
formában és módon létrejövő társulása. 
 

• A gazdasági társaság alapítói: 
 

 kik alapíthatnak gazdasági társaságot 
1) természetes személy 
2) jogi személy 
3) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
 legalább 2 tag kell hozzá – kivétel: egyszemélyes kft., rt 

 

• A gazdasági társaság célja: 
 

 üzletszerű közös gazdasági tevékenység – profitorientált gazdasági társaság 
 non-profit jellegű tevékenység – non-profit gazdasági társaság 

 

• Társulási forma: 
 

 formakényszer: gazdasági társaság csak a törvényben meghatározott  
formában alapítható 

 



• Társasági formák: 
 

   közkereseti társaság (kkt.) 
   betéti társaság (bt.) 
   korlátolt felelősségű társaság (kft.) 
   részvénytársaság (rt.) 
 

Csoportosításuk: 
 

1. Jogalanyiságuk alapján: 
 

 jogi személyiségű gazdasági társaság (kft., rt.) 
 nem jogi személyiségű gazdasági társaság (kkt., bt.) 
 

2. Tagi együttműködés alapján: 
 

 személyegyesítő gazdasági társaság: a tagok közreműködése a lényeg  
 tőkeegyesítő gazdasági társaság: a vagyon összerakása a lényeg 
 

Kkt. - Bt. - Kft. - Zrt. - Nyrt. 
Személyegyesítő                 Tőkeegyesítő 
 

3. A gazdasági táraság által végezhető tevékenység alapján: 
 

 profitorientált gazdasági társaság: haszon termelésére törekszik 
 non-profit gazdasági társaság: nem a profit termelése a fő célja – pl.: közfeladat ellátása 
 

4. Taglétszám alapján: 
 

 egyszemélyes (1 jogalany létesítheti): egyszemélyes kft. és rt. 
 többszemélyes (legalább 2 jogalany kell az alapításhoz) 
 
 



• 5. Alapításkori vagyon alapján: 
 

 az alapításkor a törvény nem ír elő minimum vagyont (jegyzett tőkét) a törvény (elvileg 5-5 Ft-tal 
alapítható): kkt., bt. 

 az alapításkor a törvény előír minimum vagyont: 

• kft.: legalább 3 millió Ft 

• zrt.: legalább 5 millió Ft 

• nyrt.: legalább 20 millió Ft 

 

• Társulási mód: 
 

 a gazdasági társaságot létre lehet hozni: 
 

1) eredeti alapítással (nincs jogelőd): a tagok elhatározzák a gazdasági társaság létrehozását 

2) származtatott alapítással (van jogelőd): egy meglévő gazdasági társaság alakul át valamivé 

 



3. Eredeti alapítás 

 Társasági szerződés: az alapítók (a tagok) a gazdasági társaság létrehozására és működtetésére 
irányuló, kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata. 
 

 társasági szerződés: kkt. és bt. esetében 
 alapszabály: rt. esetében 
 alapító okirat: egyszemélyes gazdasági társaságnál 
 kifejezi a tagok cégalapítási szándékát: megkötése után a tagok a cégbíróságtól kérik a gazdasági 

társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzését 
 a cégbejegyzés hozza a létre a társaságot: innentől kezdve végezhet gazdasági tevékenységet 

 
• Megkötése: 

 

• Alakszerűségi követelmények: 
 

 okirathoz kötöttség: 
1)  közjegyző által készített közokirat 
2)  ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 
3)  alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokirat 

 
 aláíráshoz kötöttség 
 

•  a társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írnia 
 



• Tartalmi követelmények: 
 

 cégnév 
 székhely 
 tagok neve lakóhelye, jogi személy alapítók cégneve, cégjegyzék száma 
 jegyzett tőke, egyes tagok vagyoni hozzájárulása, a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és 

ideje 
 képviselet, cégjegyzés módja 
 első vezető tisztségviselők, első felügyelőbizottsági tagok (ha van fb.), első könyvvizsgáló 
 működés időtartamát (ha gt-t határozott időtartamra alapítják) 
 mindazt, amit a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál külön előír 

 

• Cégnév: 
 

     a céget a cégnév jeleníti meg a külvilágban 
     a gazdasági társaság saját neve alatt köthet szerződéseket, szerezhet tulajdont, perelhet és perelhető 

 

     alaki funkció: a cég azonosítása 
     tartalmi funkció: információt közvetít a cégről 
 

Követelmények: 
 

 valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek benne 
 pontosan megfogalmazott, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő  

legyen 
 egyértelműen megkülönböztethető legyen a többi cégnévtől 
 



• Székhely, telephely, fióktelep: 
 

• Székhely: 
 

 a cég bejegyzett irodája, az a hely ahol a cég részére érkezett iratokat átveszik 
 a központi ügyintézési helye 
 egy társaságnak csak egy székhelye lehet 
 cégtáblával meg kell jelölni 

 
• Telephely: 

 

 a tevékenység gyakorlásának helye, amely a székhellyel azonos közigazgatási egységben, de a székhelytől 
eltérő helyen van 

 ahol a gazdasági társaság ténylegesen termelő, szolgáltató stb. tevékenységet végez 
 

• Fióktelep: 
 

 olyan telephely, amely más közigazgatási egységben (más településen) található, mint a székhely 
 

• A gazdasági társaság vagyona: 
 

 jegyzett tőke: az alapítók által a gazdasági társaság létrehozásakor  
rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összessége, a társaság  
induló vagyona 

 



• Részei: 
 

     pénzbeli vagyoni hozzájárulás (készpénz) 
     nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás – apport (személygépkocsi, számítógép stb.) 

 
• Funkciója: 

 
 működési feltétel 
 hitelfedezet 

 
• Mértéke: 

 
 Kkt., bt.: nincs szabályozva (nincs minimum jegyzett tőke) 
 Kft.: 3 millió Ft 
 Zrt.: 5 millió Ft 
 Nyrt.: 20 millió Ft 

 
• Rendelkezésre bocsátás módja: 

 
 pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
 apport 

 



• Pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 
 

 a társasági szerződésben bármilyen pénznemben meg lehet állapítani – kirovás (pl.: euro, frank) 
 a teljesítés helyén és idején érvényes összegre való átszámítást meg kell jelölni – a társasági szerződésbe 

bele kell foglalni, hogy a cég mely pénzintézetnél vezetett mely bankszámlájára kell befizetni – lerovás 
 rendelkezésre bocsátásának ideje (társasági formánként eltérő) 

 
• Apport: 

 
 A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást apportnak, a rendelkezésre bocsátást pedig apportálásnak 

nevezzük. 
 
• Feltétel: 

 
 vagyoni érték (pénzben meghatározható) 
 forgalomképesség (átruházható) 

 
 apportálási tilalmak: nem lehet olyan vagyontárgyat bevinni a gazdasági  

társaságba, amely forgalomképtelen, értéktelen stb. 
 rendelkezésre bocsátásának ideje (társasági formánként eltérő) 
 



4. Gazdasági társaság képviselete 

 Képviselet: helyettesítést jelent a jognyilatkozatok tételében és 
elfogadásában. 

 

 Fajtái: 
 

1) Törvényes: jogszabályban meghatározott 
2) Jogügyleti: valamely jogügyleten alapul pl.: megbízás, meghatalmazás 
3) Szervezeti: a társaság alapító okiratában foglaltakon alapul 
 

 a gazdasági társaságot a vezető tisztségviselők képviselik harmadik 
személyekkel szemben 

 vegyes alakzat: törvényes és szervezeti képviselet egyben 
 

Cégjegyzés: 
 

 A cégjegyzés a cég írásbeli képviseletét jelenti – jognyilatkozatok 
aláírása a cég nevében 

 

 önálló – nem önálló 
 átruházható – nem átruházható 
 aláírási címpéldány 
 



5. Cégbejegyzési eljárás 

 A cégbejegyzési eljárás bírósági hatáskörbe tartozó speciális, elektronikus nemperes eljárás. 
 

 az az eljárás, amely során a gazdasági társaság alapítóinak kérelmére a cégbíróság a társaságot 
bejegyzi, amellyel az elnyeri jogképességét 
 

 Folyamata: 
 

1. a társaság alapítás bejelentése: a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül – 
hatósági engedély: kézhezvételt követő 15 nap 

2. a bejelentés igazolása, rögzítés 
3. formai vizsgálat: 3 munkanapon belül 
4. érdemi vizsgálat: 8 munkanapon belül – hiánypótlás (ha kell) – maximum 1 alkalommal (teljesítési 

határidő: maximum 45 nap) 
5. döntés a cégbejegyzési kérelemről: bejegyzés elutasítás 
 határidő: 15 munkanap 
 

 Egyszerűsített cégeljárás: a kkt., bt., kft. és zrt. a Ctv. mellékletét képező  
szerződési minta kitöltésével is elkészíthető a társasági szerződés. 

 az általánostól eltérő, speciális szabályok vonatkoznak rá 
 határidő: 1 munkaóra 
 



6. Származtatott alapítás 

Fajtái: 
 
 Cégformaváltás: a gazdasági társaság más cégformát választ (pl.: bt. kft-vé 

alakul) 
 
 Egyesülés: 2 vagy több gazdasági társaságból 1 jogutód gazdasági társaság jön 

létre 
 Beolvadás: egy társaság egy másik társasággal egyesül – a beolvadó társaság 

megszűnik 
 Összeolvadás: a 2 összeolvadó társaság megszűnik és 1 új társaság jön létre 
 
 Szétválás: 1 társaságból 2 vagy több jogutód társaság jön  

létre 
 Kiválás: a jogelőd társaságból a tagok egy része kilép  

és új társaságot hoz létre 
 Különválás: 1 jogelőd társaságból 2 vagy több  

jogutód társaság jön létre 
 



7. Gazdasági társaságok 
megszűnése 

Fajtái: 
 
1. Jogutód nélküli megszűnés 
2. Jogutóddal történő megszűnés 
 
1. Jogutód nélküli megszűnés: 
 

 a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult 
 a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését 
 a társaság tagjainak száma 1 főre csökken 
 a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti 
 a jogszabály így rendelkezik 
 
 Végelszámolás: ha pozitív a vagyon 
 Felszámolási eljárás: ha negatív a vagyon 
 Megszüntetési eljárás: ha a cég nem lelhető fel stb. 
 
2. Jogutód nélküli megszűnés 
• származtatott alapítás 
 



Megszűnésekor a fennmaradó vagyonból a 
pótbefizetéseket vissza kell téríteni, a többit a 
törzsbetétek arányában a tagok között kell 
felosztani. 

 



Kire van szükség vállalkozás 
indításánál? 

• Ha nem egyéni vállalkozást, hanem céget alapítunk, a társasági 
szerződés elkészítéséhez, és ellenjegyzéséhez ügyvédre mindenképpen.  

• Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a számunkra ideális vállalkozási formát, 
és adózást, mindenképp forduljunk adótanácsadóhoz, adózásban jártas 
személyhez. Egy jó adótanácsadó a megfelelő, célzott kérdéseket 
feltéve segít majd ezekben a kérdésekben a megfelelő döntést 
meghozni.  

• Keressünk fel egy könyvelőt is a különböző bejelentkezések, 
nyomtatványok kitöltéséhez és benyújtásához, a későbbiekben 
vállalkozásunk könyveléséhez is szükségünk lesz rá.  

• Hasznos, ha felkeresünk egy olyan kisvállalkozói tanácsadó  
céget is, ahol segítenek nekünk felmérni, hogy az, amit  
elképzeltünk, a gyakorlatban várhatóan életképes  
lesz-e. Vannak könyvelők, akik ezzel is foglalkoznak,  
de nem mindegyik.  



Kire van szükség vállalkozás 
indításánál? 

• Mi azt javasoljuk, hogy könyvelőt, és egy tanácsadót is 
mindenképpen még a cégalapítás, a tényleges vállalkozási 
tevékenység megkezdése előtt keressen fel. Tapasztalatból 
mondjuk, sokkal nehezebb egy már működő vállalkozás esetén 
a meglévő hibákat korrigálni, ehelyett jobb, eredményesebb 
átgondoltan, egyből a megfelelő módon vállalkozni.  

• Megfontolandó, hogy egy vállalkozás indítási tréning keretében  
szerezzük be a szükséges tudást a jó induláshoz, utána sokkal  
könnyebb lesz könyvelőt, adótanácsadót, ügyvédet, stb.  
választani, mert a kérdéseket már ez a képzés  
alapján célzottan lehet feltenni, így sokkal  
eredményesebb válaszokat lehet kapni. 

 

https://www.vallalkozas-okosan.hu/vallalkozasinditasi_alapismeretek


Korlátolt felelősségű társaság: 

• Kft alapítható egy, vagy több taggal.  
• A minimálisan szükséges alaptőke 3.000.000 forint.   
• A Kft nagy előnye a betéti társasággal szemben, 

hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi 
felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük 
erejéig terjed, azaz nem teljes körű.  

• Kft alapítás esetén az illeték 50.000 forint 
és az ügyvédi munkadíj.  

• 2017-ben az illetékfizetési  
kötelezettség megszűnt! 



A tőkeemelés hatásai 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
 
SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: 
mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 
növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése 


