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Vállalkozásindítás, cégalapítás

Üzleti ötleted megvalósításához, rendszeres, 
bevétel, és profitszerzés céljából történő 
végzéséhez egyéni vállalkozást kell indítanod, 
vagy céget kell alapítani.

Az adószámos magánszemély –a gyakran 
elhangzó tanácsok ellenére- nem 
vállalkozási forma!



Bizniszed tervezése NEM a 
cégalapítással kezdődik!

A kabátot sem a gombhoz választod: 
üzletedet sem a cégformához igazítod, hanem 
fordítva.

A cégalapítás egy sokadik lépés ötleted 
megvalósítása közben. 



Ezt az 5 fontos kérdést tedd fel 
magadnak cégalapítás előtt:

• Vállalkozásodat azonnal főállásban, vagy egy ideig      
másodállásban kezded?

• Vállalkozásod folyamatosan, vagy szezonálisan 
működik majd?

• Mekkora árbevételre számítasz?

• Vevőid magánszemélyek, vagy inkább vállalkozások  
lesznek?

• Hogyan alakul majd vállalkozásod költséghányada, 
azaz bevételednek kb. hány százalékát viszik majd 
el a kiadásaid?



Válassz tevékenységi kört

Vállalkozásodnak kell legyen egy főtevékenysége, 
mellette korlátlan számú egyéb tevékenységet is 
választhatsz

Egyéni vállalkozás: ÖVTJ – Önálló Vállalkozói 
Tevékenységek Jegyzéke

Bármilyen cég: TEÁOR – Tevékenységek 
Egységes Ágazati Osztályba Sorolása 



Végzettséged van-e?

Egyes szolgáltatások nyújtása meghatározott 
végzettséghez kötött. Ha ez nincs meg, az adott 
tevékenységet felveheted, de nem végezheted, nem 
állíthatsz ki róla számlát.

A releváns végzettséggel vagy neked, vagy valamelyik 
munkatársadnak kell rendelkeznie.

Vonatkozó rendelet (végzettséghez kötött 
tevékenységek listája): 21/2010. (V. 14.) NFGM 
rendelet



Bejelentés, engedélyezés

Egyes tevékenységeket a szokásos 
cégalapításon túl csak bejelentés után, vagy a 
szükséges engedélyek birtokában végezheted!

Ezekről a területileg illetékes 
szakhatóságoknál érdeklődj

Tájékoztató jelleggel használd a 
www.engedelykoteles.mkik.hu oldalt.

http://www.engedelykoteles.mkik.hu/


Székhely, telephely

Székhely: vállalkozásod hivatalos fellelhetőségének 
elsődleges helyszíne, céges irataid őrzési helye. Vállalkozásod 
székhelyét cégtáblával megjelölni vagy köteles!

Székhelyedet csak megfelelő, székhelyhasználati jogosultság 
birtokában használhatod.

Telephely: vállalkozásod működésének egyéb helyszíne. 
Költséget csak cégjegyzékben feltüntetett telephely után 
számolhatsz el!

Székhelyed csak egy lehet, telephelyed több is

Székhelyszolgáltatás használatát a társasági szerződésben fel 
kell tüntetni



Bankszámla

Alapesetben a vállalkozások törvényi kötelezettsége 
bankszámla (pénzforgalmi számla) nyitása

Minden olyan vállalkozás, amelyik áfa-alany, köteles 
bankszámlát nyitni

Alanyi áfamentes egyéni vállalkozónak nem kötelező, 
csak ajánlott vállalkozói bankszámla nyitása

Bankszámla nyitása előtt gondold végig, mire, és 
mennyit használnád: várható forgalom, utalások száma, 
pénznemek, stb.


