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A vállalkozás-alapítás lényeges 
kérdései

• Ötlet, majd tervezés (üzleti terv!)

• Milyen formában? 
– Tevékenységi kör, tőkeigényesség, felelősség, 

személyes közreműködés, számviteli és adózási 
szempontok

• Az alapítás jogi folyamata
– Egyéni vállalkozás: ugyfelkapu.magyarorszag.hu
– Gazdasági társaság:  alapító okirat, cégbíróság

http://www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/


Az üzleti terv



Vállalkozások típusai

• Kis/közepes/nagy

• Termelő/szolgáltató/kereskedelmi

• Állami /  magántulajdonú

• Egyéni vállalkozás / társas vállalkozás (gazdasági társaság)

 Gondolja át a tegnapi napját és írja össze, hol (milyen) 

vállalkozásokkal került kapcsolatba!



Korlátlan felelősség
 Vállalkozásban korlátlan felelősséget vállaló személy: nem csak a 

vállalkozásba bevitt vagyonával, hanem az attól független 
magánvagyonával is felel a társaság tartozásaiért



Korlátolt(korlátozott) felelősség
 Biztosítja, hogy teljes egészében szétváljon a társaságba bevitt, 

kockáztatott vagyon és a magánvagyon.

kockáztatott vagyon       magánvagyon



Egyetemleges felelősség
 legalább két személy esetében értelmezhető

 mindketten, egymástól függetlenül, de egyszerre vállalnak felelősséget 
valamiért

 a társasági jogban a korlátlan felelősséghez kapcsolódó fogalom



Jogi személy
 egy sajátos, mesterségesen - jogszabály 

által - létrehozott személy

 mi emberek a jog szerint természetes 
személyek vagyunk

 Ma a vállalkozási formák mindegyik jogi 
személyiséggel rendelkezik  az őket 
létrehozó tagoktól elkülönült vagyonnal és 
szervezettel rendelkeznek

 mindig természetes személyeken keresztül 
(emberek, ügyvezetők) képviseltetik 
magukat



Vállalkozási forma Alaptőke Felelősség
Személyes 

közreműködés, tagok 
száma

Jogi 
személyisége

Egyéni vállalkozás Nincs előírva Korlátlan szükséges nincs

Közkereseti társaság 
(kkt.)

Nincs előírva
Minden tagra 
korlátlan és 

egyetemleges
nem kötelező, min.: 2 fő van

Betéti társaság (bt.) Nincs előírva

Beltag: korlátlan és 
több beltaggal 
egyetemleges

Kültag: a vagyoni 
betétig korlátozott

nem kötelező, min.: 2 fő 
(1 kültag, 1 beltag)

van

Korlátolt felelősségű 
társaság (kft.)

Min.: 3 millió Ft

A társaságé, a kft 
vagyonának erejéig 
korlátlan, a tagoké 

korlátozott (de 
feltételekkel!)

nem szükséges,
Min. 2 tag, jellemzően 

több
van

Részvénytársaság (rt.)

Min.: 5 millió Ft
a zártkörűen működő rt

esetén,
min.: 20 millió 

nyilvánosan működő rt
esetén

(kivétel pénzügyi 
vállalkozások)

A társaságé, az rt. 
vagyonának erejéig 
korlátlan, a tagoké a 

részvény erejéig 
korlátozott

nem szükséges,
min.: 1 tag, de jellemzően 

több
van



A vállalkozások helye a 
nemzetgazdaságban



Forráselemzés



Forráselemzés



Forráselemzés


