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Egy kis kitérő…



Egyéni vállalkozás

Erről lesz szó

• gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás
• vállalkozói tevékenység
• vállalkozás
• vállalkozás személyi feltétele
• vállalkozás lehet
• egyéni vállalkozó
• egyéni vállalkozó felelőssége
• egyéni vállalkozó lehet
• NEM lehet egyéni vállalkozó
• egyéni vállalkozói tevékenység keretében NEM végezhető tevékenységek
•



Egyéni vállalkozás

Erről lesz szó

• egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
• változások bejelentése 
• egyéni vállalkozás működése
• egyéni vállalkozás adózása
• egyéni vállalkozás szüneteltetése
• egyéni vállalkozás megszüntetése
• egyéni vállalkozás megszűnése



Egyéni vállalkozás

Gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás

• hétköznapi értelemben azonos fogalmak

• a gazdaság olyan alapegységei, melyek
• a rendelkezésükre álló eszközökkel
• a gazdasági élet többi szereplőitől részben elkülönülten gazdálkodnak
• jövedelemszerzésre törekszenek
• és kockázatot vállalnak



Egyéni vállalkozás

Vállalkozói tevékenység

• szükségletek kielégítésére irányuló szervezett tevékenység
• az erőforrások ésszerű, optimális hasznosítása



Egyéni vállalkozás

Vállalkozás

• minden olyan emberi tevékenység, amelyet
• a fogyasztói igények kielégítésére folytatnak
• profit elérése céljából
• vállalva ez ezzel járó felelősséget



Egyéni vállalkozás

Vállalkozás

• önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység, amely
• kockázatot vállal
• bevétel elérésére / nyereségnövekedésre / vagyongyarapodásra törekszik
• fennmaradásának feltétele, hogy bevételei meghaladják a kiadásait és így 

hosszútávon nyereségesek, sikeresek lehessen



Egyéni vállalkozás

Vállalkozás személyi feltétele

• az ember és az ember szakmai tudása nélkül a vállalkozás nem életképes
~ kimagasló szakmai tudás
~ kimagasló szakmai tudás megfelelő alkalmazása: alkalmazott kiválasztása
~ vezetői kompetenciák
~ korszerű menedzseri képességek

• a tudást képzésekkel, továbbképzésekkel, tréningekkel karban kell tartani, hisz 
elévül, korszerűtlenné válik



Egyéni vállalkozás

Vállalkozás lehet

• társas vállalkozás
• egyéni vállalkozás



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó

• jogszabályi háttér: 
2009.évi CXV.törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó

• az a természetes személy, aki üzletszerű tevékenységet saját neve alatt folytat
• üzletszerű = rendszeres, nyereségszerzés és vagyonszerzés céljából saját 

gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenység



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó felelőssége

• az egyéni vállalkozó saját vagyona nem különül el a vállalkozás vagyonától
• az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan és egyetemleges
• az egyéni vállalkozó teljes, személyes vagyonával felel a tevékenysége 

következményeiért
• az egyéni vállalkozásnak nincs az alapító természetes személytől elkülönülő 

önálló személyisége, jogképessége, önálló szervezete



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozó lehet

• Magyar állampolgár, aki
~ nagykorú
~ jogképes
~ cselekvőképes

• EU állampolgár
~ Európai Unió tagállam
~ Európai Gazdasági Térség állam

• Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban más állam állampolgáraival 
azonos jogállást élvező személy

• szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező olyan személy, aki a szabad 
mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja



Egyéni vállalkozás

NEM lehet egyéni vállalkozó

• aki kiskorú
• aki korlátozottan cselekvőképes
• aki cselekvőképtelen
• aki egyéni cég tagja
• aki gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja



Egyéni vállalkozás

NEM lehet egyéni vállalkozó

• akinek adó és / vagy vámtartozása van
• akinek vállalkozói igazolványát korábban visszavonták
• akit foglalkozáskörétől eltiltottak
• akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, 

vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre 
ítéltek, amíg az elítéléshez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül

• akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozói tevékenység keretében NEM végezhető 
tevékenységek

• SZJA törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő
• magán-állatorvos
• ügyvéd
• egyéni szabadalmi ügyvivő
• közjegyző
• önálló bírósági végrehajtó



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele:
• hatóságnak elektronikus úton bejelenteni (ügyfélkapus hozzáféréssel, az e célra 

rendszeresített elektronikus űrlapon)



Egyéni vállalkozás

Ügyfélkapu
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozás – online ügyintézés
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyenivallalkozasonline.html



Egyéni vállalkozás

Webes ügysegéd
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

Ha a kérelmező az űrlapot megfelelően töltötte ki, a hatóság automatikusan beszerzi 
az egyéni vállalkozó
• adószámát
• statisztikai számjelét
• nyilvántartási számát



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

• az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díjmentes és 
illetékmentes

• az egyéni vállalkozási tevékenység folytatásához nem kötelező egyéni vállalkozói 
igazolvány

~ de kérelemre kiállítható,
~ ami díjmentes és illetékköteles



Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozói igazolvány (minta)



Egyéni vállalkozás

Változások bejelentése

• az egyéni vállalkozó nyilvántartásaiban szereplő adatok megváltozását a 
változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus 
űrlapon a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni

Vállalkozó neve
Vállalkozás címe (székhely / telephely)
Tevékenységi kör
Adózási mód

• a változás bejelentés díjmentes és illetékmentes



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Tevékenységi kör
• Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke = ÖVTJ kód

77 oldal…



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Tevékenységi kör
• az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat
• hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység csak az engedély 

birtokában kezdhető meg, illetve végezhető
• képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, 

ha:
~ ő maga a képesítési követelményeknek megfelel
~ személyesen közreműködő, határozatlan időre foglalkoztatott személy 

rendelkezik az előírt képesítéssel



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Közreműködő
• az egyéni vállalkozó közreműködőként foglalkoztathat:

~ alkalmazott
~ segítő családtag
~ szakiskolai, szakközépiskolai tanuló



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Székhely / Telephely / Fióktelephely
• az egyéni vállalkozónak több telephelye / fióktelephelye lehet
• ha az egyéni vállalkozónak több telephelye / fióktelephelye van, a képesítési 

követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen / fióktelephelyen 
érvényesíteni kell



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Székhely



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás működése

Telephely / Fióktelephely



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás adózása

• személyi jövedelem adó ~ SZJA
~ jövedelem szerinti adózás

~ vállalkozói SZJA (9%)
~ vállalkozói osztalék alap SZJA (15%)

~ átalányadózás
~ tételes átalányadózás (fizető vendéglátók esetén)

• járulékok főállású egyéni vállalkozó esetén
• kisadózó vállalkozások tételes adója ~ KATA (25eFt/hó; 50eFt/hó)
• helyi iparűzési adó ~ HIPA (0%-2% településtől függően)

Lásd részletesen:

Később…



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás szüneteltetés

• az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése kizárólag saját 
ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével lehetséges

• a szüneteltetés illetékmentes
• minimum: 30 nap
• maximum: 2 év
• ha egyéni vállalkozói igazolvány kiadásra került, akkor az igazolvány leadása 

kötelező (személyesen, vagy postai úton)



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás megszüntetése

• az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése saját ügyfélkapun keresztül, 
elektronikus űrlap kitöltésével lehetséges

• ha egyéni vállalkozói igazolvány kiadásra került, akkor az igazolvány leadása 
kötelező (személyesen, vagy postai úton)



Egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás megszűnése

• az egyéni vállalkozó halála esetén
• az egyéni vállalkozó halála esetén az özvegye, az özvegye hiányában vagy annak 

egyetértésével az örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatását bejelenti



Egyéni vállalkozás

Erről volt szó

• gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás
• vállalkozói tevékenység
• vállalkozás
• vállalkozás személyi feltétele
• vállalkozás lehet
• egyéni vállalkozó
• egyéni vállalkozó felelőssége
• egyéni vállalkozó lehet
• NEM lehet egyéni vállalkozó
• egyéni vállalkozói tevékenység keretében NEM végezhető tevékenységek
•



Egyéni vállalkozás

Erről volt szó

• egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
• változások bejelentése 
• egyéni vállalkozás működése
• egyéni vállalkozás adózása
• egyéni vállalkozás szüneteltetése
• egyéni vállalkozás megszüntetése
• egyéni vállalkozás megszűnése



Vége…de csak ennek a résznek…
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Társas vállalkozás

Erről lesz szó

• gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás
• vállalkozói tevékenység
• vállalkozás
• vállalkozások általános jellemzői
• vállalkozás személyi feltétele
• vállalkozáshoz szükséges készségek
• vállalkozás lehet
• társas vállalkozás lehet
•



Társas vállalkozás

Erről lesz szó

• közkereseti társaság
• betéti társaság
• korlátolt felelősségű társaság
• részvénytársaság
• választás a vállalkozási formák között



Társas vállalkozás

Gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás

• hétköznapi értelemben azonos fogalmak
•
• a gazdaság olyan alapegységei, melyek
• a rendelkezésükre álló eszközökkel
• a gazdasági élet többi szereplőitől részben elkülönülten gazdálkodnak
• jövedelemszerzésre törekszenek
• és kockázatot vállalnak



Társas vállalkozás

Vállalkozói tevékenység

• szükségletek kielégítésére irányuló szervezett tevékenység
• az erőforrások ésszerű, optimális hasznosítása



Társas vállalkozás

Vállalkozás

• minden olyan emberi tevékenység, amelyet
• a fogyasztói igények kielégítésére folytatnak
• profit elérése céljából
• vállalva ez ezzel járó felelősséget



Társas vállalkozás

Vállalkozás

• önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység, amely
• kockázatot vállal
• bevétel elérésére / nyereségnövekedésre / vagyongyarapodásra törekszik
• fennmaradásának feltétele, hogy bevételei meghaladják a kiadásait és így 

hosszútávon nyereségesek, sikeresek lehessen



Társas vállalkozás

Vállalkozások általános jellemzői

• általános jellemzők, melyek minden gazdálkodó szervezetre jellemzőek
• önállóan gazdálkodnak
• tevékenységük során kockázatot vállalnak
• tevékenységük eredményességében anyagilag érdekeltek
• döntéseikért felelősséggel tartoznak

• anyagi felelősség
• jogi felelősség
• erkölcsi felelősség 

• általános jellemzők, melyek függetlenek a
• a tevékenység jellegétől
• a vállalkozási formától



Társas vállalkozás

Vállalkozás személyi feltétele

• az ember és az ember szakmai tudása nélkül a vállalkozás nem életképes
~ kimagasló szakmai tudás
~ kimagasló szakmai tudás megfelelő alkalmazása: alkalmazott kiválasztása
~ vezetői kompetenciák
~ korszerű menedzseri képességek

• a tudást képzésekkel, továbbképzésekkel, tréningekkel karban kell tartani, hisz 
elévül, korszerűtlenné válik



Társas vállalkozás

Vállalkozáshoz szükséges 
készségek

• nagyfokú szakmai tudás
• tények és vélemények, feltételezések 

megkülönböztetése
• realitásérzék
• kreativitás
• lehetőség felismerése
• önállóság
• lényeglátás
• stratégiai készség
• realitás elemző képzés

• környezet értékelése
• etikai elvek
• jó kommunikációs és tárgyalási 

képesség
• kapcsolatháló kialakítása
• egészséges kockázatvállalási készség
• hatékony döntési képesség



Társas vállalkozás

Vállalkozás lehet

• egyéni vállalkozás
• társas vállalkozás



Társas vállalkozás

Társas vállalkozás lehet

• társas vállalkozás = gazdasági társaság
• közkereseti társaság (Kkt.)
• betéti társaság (Bt.)
• korlátolt felelősségű társaság (Kft.)

• egyszemélyes Kft.
• részvénytársaság (Rt.)

• zártkörűen működő Rt. (Zrt.)
• nyílvánosan működő Rt. (Nyrt.)



Társas vállalkozás

Közkereseti társaság (Kkt.)

• mikro és kisvállalkozási forma
• a tagok egymással egyenrangúak
• az alapításhoz nincs kötelező összegű törzstőke
• a társaság vagyonáért elsősorban a társaság felel, de a vagyon elégtelensége 

esetén a tagok a saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
• a cégvezető felel a napi ügyek viteléért
• a cégvezető közreműködése képviseleti és aláírási jogot is jelent
• legfőbb szerve a tagok gyűlése
• a nyereség és veszteség megosztása általában a vagyoni hozzájárulás 

arányában történik
• a Kkt. akkor szűnik meg, ha a tagok száma 3 hónapnál hosszabb időre 

1 főre csökken (vagy a jogszabályban előírt egyéb esetekben)



Társas vállalkozás

Betéti társaság (Bt.)

• lásd. Kkt. az alábbi eltérésekkel 
• az alapításhoz minimum 2 fő kell 
• a tagok egymással NEM egyenrangúak

• beltag
• kültag

• felelősség
• beltag felelőssége korlátlan és egyetemleges
• kültag 

• csak a vagyoni betét erejéig felel
• ha a kültag neve bármilyen formában, akárcsak ráutalással szerepel a cég 

nevében (például: társa / társai) akkor a kültag felelőssége korlátlan és 
egyetemleges, de cégvezetői, üzletvezetői pozíciót nem tölthet be



Társas vállalkozás

Betéti társaság (Bt.)

• legfőbb döntéshozó szerv: taggyűlés (amely a társaság létezését, működését 
érintő legfontosabb kérdésekben dönt)

• ügyvezetés: ügyvezető (a társaság operatív vezetését látja el, ő felel a napi ügyek 
viteléért) 

• a Bt. akkor szűnik meg, ha a társaság létszáma 1 főre csökken



Társas vállalkozás

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)

• olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből 
álló törzstőkével alakul

• a tag nem köteles helyt állni a társaság kötelezettségeiért >>> korlátolt 
felelősségű

• törzsbetét = a tag vagyoni hozzájárulása
• törzstőke = törzsbetétek összege
• törzsbetét összege min. 100 000Ft
• törzstőke összege min. 3 000 000Ft
• legfőbb döntéshozó szerv: taggyűlés (amely a társaság létezését, működését 

érintő legfontosabb kérdésekben dönt)
• ügyvezetés: ügyvezető (a társaság operatív vezetését látja el, ő felel a napi ügyek 

viteléért) 



Társas vállalkozás

Részvénytársaság (Rt.)

• olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű 
részvényekből álló alaptőkével jön létre

• a tag (vagyis a részvényes) kötelezettsége az Rt.-vel szemben csak a részvény 
névértékének és a kibocsátási értékének mértékéig terjed

• az Rt. kötelezettségeiért a részvényes nem köteles helyt állni (ha a jogszabály 
eltérően nem rendelkezik)

• részvény= olyan értékpapír, melynek tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok kötik
• Rt. alapítható:

• Zrt. részvényeivel nyilvánosan nem kereskednek tőzsdén
• Nyrt. részvényei részben vagy egészben tőzsdén adhatók, vehetők



Társas vállalkozás

Részvénytársaság (Rt.)

• Rt. létrehozásához szükséges alaptőke
• Zrt. esetén: 5MFt
• Nyrt. esetén 20MFt

• legfőbb döntéshozó szerv: közgyűlés (amely a társaság létezését, működését 
érintő legfontosabb kérdésekben dönt)

• ügyvezetés: vezérigazgató + igazgató tanács (a társaság operatív vezetését látja 
el, ő felel a napi ügyek viteléért) 



Társas vállalkozás
Kkt. Bt. Kft. Zrt. Nyrt.

Törzstőke nincs kötelező 
törzstőke

nincs kötelező 
törzstőke

Törzstőke:
3 000 000Ft

Alaptőke: 
5 000 000Ft

Alaptőke:
20 000 000Ft

Alapító Több fő 2 fő: Beltag + 
Kültag

Lehet 1 fő is

Legfőbb szerv Tagok gyűlése Taggyűlés Taggyűlés Közgyűlés Közgyűlés

Operatív 
vezetés

Cégvezető Ügyvezető Ügyvezető Vezérigazgató Vezérigazgató

Felelősség Korlátlan és 
egyetemleges

Beltag: 
korlátlan és 
egyetemleges
Kültag: 
vagyoni betét 
erejéig

Tag nem köteles 
helyt állni a Kft. 
kötelezettségeiért 

Részvényes  nem köteles helytállni a 
Rt. kötelezettségeiért



Társas vállalkozás

Választás a vállalkozási formák között

• többféle vállalkozási forma közül választhatunk
• a választást sok minden befolyásolhatja
• befolyásoló tényezők:

• egyedül vagy csapatban szeretnénk tevékenykedni?
• kezdőtőke rendelkezésünkre áll? 
• mekkora kezdőtőke áll rendelkezésünkre?
• a vállalkozás elhelyezkedése
• milyen tevékenységet végzünk majd? 
• milyen terméket gyártunk vagy szolgáltatás nyújtunk majd?
• a teljes vagyonunkkal tudunk-e felelősséget vállalni a cég működéséért?

Az egyik vállalkozási formáról a másik vállalkozási formára átalakulással
át lehet térni.



Társas vállalkozás

Erről volt szó

• gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vállalkozás
• vállalkozói tevékenység
• vállalkozás
• vállalkozások általános jellemzői
• vállalkozás személyi feltétele
• vállalkozáshoz szükséges készségek
• vállalkozás lehet
• társas vállalkozás lehet



Társas vállalkozás
• közkereseti társaság
• betéti társaság
• korlátolt felelősségű társaság
• részvénytársaság
• választás a vállalkozási formák között



Vége…de csak ennek a résznek…


