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A vállalkozás fogalma, jellemzői 
 Saját, vagy idegen eszközökkel és munkaerővel, 

jövedelemszerzési céllal, hosszú távon végzett 
gazdasági tevékenység. 
 

 Jellemzői: 
– Szervezetileg elkülönült, formailag önálló 

– Létrehozói biztosítják a megalakuláshoz, a működése 
megkezdéséhez szükséges anyagi feltételeket (készpénz vagy 
apport) 

– Nyereség orientált 

– Kockáztatja az alapítók befektetéseit, a vállalkozásban 
résztvevők jövedelmét 

 



Kockázatvállalás mértéke 

• Korlátlan felelősség 

• Egyetemleges felelősség 

• Korlátolt felelősség 

 



A jogi személy fogalma 

• Önálló érdekkel bíró, állandó jellegű kollektíva, 
amelynek önállóságát – a képviselő szerv által 

képviselt – szervezet testesíti meg, és amely az 
államilag elismert cél érdekében gazdálkodási 
önállósággal és ehhez tapadó vagyoni 
felelősséggel tevékenykedik. 
 

• Szerződést köthet, tulajdont szerezhet, perelhet 
és perelhető 

 



A vállalat fogalma 

A (jogi személyiséggel 

rendelkező) üzleti vállalkozás 

szervezeti kerete. 

 



Új vállalkozás alapítása, vagy 

vásárlás? 
 

 Új cég létrehozása, vagy működő megvétele? 
Új társaság, vagy átalakulás? 
–  Megszerzi a jogelőd vagyonát 

–  Rendelkezik azokkal a jogokkal és terhelik  

  azok a kötelezettségek, amelyekkel a   

   jogelőd rendelkezett. 

 

 Milyen üzleti tevékenységre célszerű 
vállalkozást létrehozni?Amire megéri! 
 



Mi az a franchise? 
 Komplex rendszer eladása márkanév használattal, 

eszközbeszerzés és anyagellátási lehetőséggel, 
betanítással 
 - Megállapodott területen 

 - Szigorú előírások alapján 

 - A franchise-t adó felügyelete mellett 

 Típusai: 
– Termék és védjegyhasználat átadása 

• Licensz, gyártási jog, termékhasználati díj átadása 

• Dealer, kizárólagos eladási jog egy területen 

• Koncesszió, kizárólagos jogok átadása egy területen 

– Üzleti franchise 
• Marketing, minőség-ellenőrzés,  teljes elszámolás, pénzügy, stb 

 



A vállalati jelleg és az üzemelési forma 

kapcsolata 

• A. Egyszemélyes    
társaság 

 

• B. Tulajdonostársulás 

 

 

• C. Közös vállalkozás 

 

 

• D. Közösségi 
vállalkozás 

 

• 1. Egyéni vállalkozás 

• 2. Közkereseti társaság 

• 3. Betéti társaság 

• 4. Korlátolt felelősségű 
társaság 

• 5. Egyesülés 

• 6. Európai gazdasági 
egyesülés 

• 7. Közös vállalat 

• 8. Részvénytársaság 

• 9. Európai gazdasági társaság 

• 10. Szövetkezet 

 



A vállalkozások rendszerezése 

Egyszemélyű tulajdonú 

vállalkozás 
Egyszemélyes társaság 

Egyéni vállalkozás 

Jogi személyiség nélküli 

vállalakozások 

Mezőgazdasági 

őstermelő 

Egyéni cég 

Gazdasági társaság 

Tulajdonos társulás 

Családi gazdaság 

Közkereseti társaság 

Betéti társaság 

Korlátolt felelősségű 

társaság 

Jogi személyiségű 

vállalkozások 

Közös vállalkozás 

Közös vállalat 

Európai gazdasági 

egyesülés 

Egyesülés 

Közösségi vállalkozás 

Részvénytársaság 

Európai gazdasági 

társaság 

Szövetkezet 



Az egyszemélyi tulajdonú vállalat 

ELŐNYEI 

 A szervezet 

egyszerűsége 

 A tulajdonos szabad 

döntése 

 Minden profit a 

tulajdonosé 

 Minimális jogi előírás 

 Adózási előnyök 

 

HÁTRÁNYAI 

 Személyes képességek 

hiánya 

 Jó alkalmazottak 

megtartása 

 Nehézségek a tőke 

növelésénél 

 Korlátozott élettartam 

 Bizalmatlanság 



A társulási forma jellegzetességei 

ELŐNYEI 
 Könnyen 

megszervezhető 

 Egyesíti a társak 
tehetségét 

 Korlátozott felelősség 
(Kft.) 

 Több tőke állhat 
rendelkezésre 

 

HÁTRÁNYAI 
 Megosztott hatalom 

 Határozott idejű 
működés 

 Korlátlan felelősség 
(Kkt, Bt) 

 Egyetemleges 
felelősség 

 Előírt törzstőke 

 A bevitt vagyon 
kivonása 

 



A közösségi vállalkozás jellegzetességei 

ELŐNYEI 

 Korlátozott 

felelősség 

 Korlátlan élettartam 

 A tulajdonjog 

egyszerű átadása 

 Könnyű növekedés 

 

HÁTRÁNYAI 

 Nehéz a meg-

szervezése 

 Előírt alaptőke 

 Kötött jogi sza-

bályozás 

 Nagyobb állami 

beavatkozás 

 



A vállalkozások csoportba sorolása 

• Primer szektor (kitermelő ipar, mezőgazdaság) 

 

• Szekunder szektor (feldolgozóipar, építőipar) 

– termelőeszköz gyártó (gép, szerszám) 

– fogyasztási cikk gyártó (ruházat, élelmiszer, stb.) 

 

• Tercier szektor (szolgáltatás, kereskedelem) 



A szolgáltató vállalkozások 

• Bankok 

• Közlekedési vállalkozások 

• Biztosítótársaságok 

• Javító, szolgáltató vállalkozások 

• Személyi szolgáltatások 

• Közműszolgáltatások 

• … 

 



A vállalkozó céljai 

• A megélhetés biztosítása 

• A nyereség vagy hozam fokozása 

• Az üzleti vállalkozás fejlesztése 

• Biztonságos, szilárd gazdálkodás 

• A kölcsönök visszafizetése 

• Több időt tölteni a családdal 

• … 

 



A vállalkozói célok változása az 

életkor függvényében 
Fiatalabbak 

 

• Kockázatvállalóbbak 

• Anyagi célok 

• Innováció 

• Maximalizálás 

 

Idősebbek 

 

• Kockázatkerülők 

• Biztonság 

• Hagyománytisztelet 

• Optimalizálás 

 



Az egyéni vállalkozás 

 Minden 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár, aki állandó lakhellyel 
rendelkezik és nincs kizárva az egyéni 
vállalkozás gyakorlásából. 

 
 Kizáró okok: 

 - bűncselekmény miatt elítélt 

 - jogszabályban előírt tilalom alá esik (beteg) 

 - Gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja 

 - vállalkozói igazolványát visszavonták 

 



Az egyéni vállalkozó igazolvány 

megszerzése 

 Okmányügyi iroda felkeresése, a 
“Bejelentkezési adatlap egyéni 
vállalkozók részére” nyomtatvány 
kitöltése. 

 Számítógépes adatfeldolgozás, az adatok   
országos nyilvántartásba való vétele. 

 Az egyeztetések után az iroda elkészíti a 
vállalkozói igazolványt és kiküldi a 
vállalkozónak 



Az ügyintézéshez szükséges iratok 

– érvényes személyi igazolvány  

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

– adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány (adókártya)  

– társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó 
igazolvány (TAJ szám)  

– tevékenység gyakorlásához előírt szakképesítést igazoló 
bizonyítvány (ha ilyennel rendelkezik) 

– székhely, telephely használatának jogosultságát igazoló 
okmány 

– szakhatósági engedélyek 

 



Az egyéni vállalkozó igazolvány 

megszerzése 

 Az igazolvány kézhezvételétől számított 

15 napon belül a kapott nyomtatványokat 

postán el kell küldeni az illetékes 

hivataloknak. (APEH, KSH, TB) 
– A bejelentkezés díja 10.OOO Ft 

– Módosítás: 3.OOO Ft 

– Megszűntetés: illetékmentes 

– Pótlás (elvesztés, megsemmisülés, stb.): 5.OOO Ft 

 



Az egyéni vállalkozóvá válás 

további költségei 
• az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására irányuló 

kérelemhez csatolandó hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállításának díja 2 000 Ft, 

• a cégjegyzés valódiságának tanúsításához aláírási 
címpéldány szükséges, melynek elkészítéséért kb. 
1500 forintot kell fizetni a közjegyzőnek, 

• egyéni cég esetén a cégbejegyzési eljárás illetéke a 
cégbíróságon 30 000 Ft,  

• egyéni cég bejegyzése esetén a közzétételi 
költségtérítés 10 000 Ft. 



Az egyéni vállalkozás 

jellegzetességei 

• Egy személy – egy egyéni vállalkozás 

• Kötelező személyes közreműködés 

• Korlátozás nélkül alkalmazottak, segítő 

családtagok alkalmazása 

• Mikor szűnik meg az egyéni vállalkozás? 

• A vállalkozás megszűnése utáni felelősség: a 

megszűnés előtt vállalt kötelezettségeiért a 

vállalkozó teljes vagyonával felel! 

 



Az egyéni vállalkozás 

jellegzetességei 

• Kinek ajánlható? 

 

• Kényszervállalkozások 

 



Az egyéni cég 
• Az egyéni cég önálló, a vállalkozótól elkülönülő jogalany, azaz valódi cégforma 

• Az egyéni cég jogi személyiség nélküli cég, így a cégeket szabályozó alaptörvények - 
mint a cégtörvény, a csődtörvény és a számviteli törvény - kiterjednek rá.  

• Egyéni céget kizárólag az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő személyek 
alapíthatnak.  

• Az egyéni cég vagyona az alapító (tag) magánvagyonából bevitt vagyonnal kezdi 
meg tevékenységét, adózott eredménye pedig - a társaságokhoz hasonlóan - a 
tagnál jelentkezik, vagyis az osztalék is az alapítót illeti meg. 

• Az egyéni cég egyszemélyes vállalkozási forma, amelynek csak igen kivételesen (az 
alapító halála, cselekvőképességének korlátozottá válása, vagy elvesztése esetén) 
és korlátozott időre lehet több tagja.  

• Az egyéni cég legfontosabb sajátossága, hogy tagja határozza meg a jegyzett tőke 
összegét, és azt is, hogy a cég tartozásaiért korlátozott, vagy korlátlan felelősséget 
vállal-e.  

• Éppen emiatt a korlátlan felelősségű egyéni cég nevében az "ec.", míg a korlátozott 
felelősségű cég esetén a "kfc." rövidítést kell használni.  

 



Mezőgazdasági őstermelők 

 Őstermelő lehet az a személy, aki 
 

– 16. életévét betöltötte, 

– saját gazdaságában, 

– a törvényben felsorolt termékek előállítását, 

– nem egyéni vállalkozóként végzi és 

– ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal 

rendelkezik. 

 



Őstermelői igazolvány 



Őstermelői igazolvány 



Őstermelők 

• Március 2O-ig, falugazdászoknál, ill. FM 
hivataloknál bejelenteni 

• Személyi ig., adóazonosító kártya 

• Adatnyilvántartó lap kitöltése,(föld,épület) 
nyilatkozat a saját gazdaságról és 
termelésről 

• Értékesítési betétlap 

• Az igazolvány lehet egyéni, vagy közös 

 



A közös igazolvány előnyei 

• Nem kell külön figyelmet fordítani arra, hogy 

kinek a nevére adják le a terméket, terményt. 

• A vásárlásoknál nincs jelentősége annak, hogy 

a családtagok közül kinek a nevére szól a 

számla. 

• A családtagok között egyenlő arányban oszlik 

meg a jövedelem, így azt személyenként nem 

kell külön számon tartani. 

 



A közös igazolvány hátrányai 

• Az őstermelői igazolvány csak egy 

példányban áll rendelkezésre a családban. 

• A közös őstermelői igazolvánnyal való 

termelésnél előírás, hogy a jövedelem 

egyenlően oszlik meg a családtagok 

között, nem lehet „irányítani” a bevétel és 

a költség családtagok közötti megoszlását. 



Az őstermelők által választható 

adózási módok 
6 millió Ft árbevétel 

alatt: 

6 millió Ft árbevétel 

felett: 

 

Kistermelői átalányadózás 

10%-os költséghányad 

Tételes költségelszámolás 

 

 

10%-os költséghányad 

Tételes költségelszámolás 



Az egyes őstermelői adózási formák előnyei és 

hátrányai 
Előnyök Hátrányok 

10%-os költséghányad 

a költségekről nem szükséges számla 

nincs költségnyilvántartás 

adókedvezményeket lehet igénybe venni 

egyszerű, könnyen alkalmazható 

nincs árbevételi felsőhatár 

a teljes bevétel 90%-a jövedelemnek számít 

a veszteség nem határolható el 

nem szolgáltat információt a gazdálkodónak 

bizonyos árbevétel felett nem célszerű alkalmazni 

a tényleges költségek nem számolhatóak el 

Kistermelői átalányadózás 

a termelési költségekről nem szükséges számla 

nem kell a költségeket nyilvántartani 

egyszerűen alkalmazható 

minimális a nyilvántartása 

a veszteség nem határolható el 

a kedvezményeket nem lehet igénybe venni 

az árbevétel felső határa 6 millió forint 

diktált a jövedelem meghatározása 

Tételes költségelszámolás 

számla nélkül is elszámolható költség 

a veszteség elhatárolható 

kedvezményeket lehet igénybe venni 

a jövedelmet a gazdálkodó „irányítja” 

a tényleges adófizetés határa kitolódik 

nincs árbevételi felső határ 

a költségeket gyűjteni, nyilvántartani szükséges 

minimális szakértelemre van szükség 

szükséges nyilvántartásokat vezetni 



A családi gazdaság definíciója 

 Családi kapcsolatokra és erőforrásokra 

épülő vállalkozás, amelyben szorosan 

összefonódik a gazdaság és a háztartás, 

valamint az árutermelés és a saját 

fogyasztás. Szülőket, gyerekeket és egyéb 

rokonokat magába foglaló egység, amely 

a gazdaságot birtokolja és működteti. 

 



A családi gazdaság jellemzői 
Legfeljebb 300 ha termőföld 

Egy teljes foglalkoztatású családtag 

Legalább egy közreműködő családtag 

Mezőgazdasági és kiegészítő tevékenység 

Érdekazonosság 

Családi tradíció 

 



A nyilvántartásba vétel feltételei 

• élethivatásszerű gazdálkodás 

• mezőgazdasági szakirányú végzettség 

• a lakóhely a gazdálkodás központjában van 

• őstermelői illetve egyéni vállalkozói igazolvány 

• adóbevallás 

• szerződés a vagyoni viszonyokról 

 



Az FM Hivatal törli a nyilvántartásból 

a családi gazdálkodót, ha 

• a nyilvántartás feltételei nem állnak fenn, 

• a gazdálkodó család tulajdonában, használatában lévő 
földterület nagysága meghaladja a 300 hektárt, 

• a gazdálkodó család tagja meghal, és a túlélő 
családtagok nem jelentik be, hogy folytatni kívánják a 
gazdálkodást, 

• az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás 
szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan 
adatot szolgáltatott, 

• a nyilatkozata ellenére 2005. január 1. után nem 
szüntette meg más kereső foglalkozását, 

• a gazdálkodó saját kérésére. 

 



A családi gazdálkodás előnyei 

1. Kiemelt támogatás 

2. Kedvezményes 

hitellehetőség 

3. Egyéb kedvezmények 
 



Korábbi kedvezményes hitelek 

jogcímei 

• Termőföld vásárlás 

• Telephely vásárlás, korszerűsítés, 

szőlő- és gyümölcstelepítés, új gép 

beszerzés 

• Forgóeszköz beszerzés 

 



Egyéb kedvezmények 

• vagyonátruházási illetékmentesség 

• öröklési illetékkedvezmény (75%) 

• elővásárlási jog 

• előhaszonbérleti jog 

 

KINEK AJÁNLHATÓ??? 



Köszönöm a figyelmet!  

 

 


