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ELŐSZÓ

Az alapvető kérdés: hogyan is kezdjünk hozzá? 
Hova menjünk, kihez forduljunk segítségért? Mire elegendő a büdzsénk? 
Mennyi tőke szükséges? Mi szükséges egy vállalkozás elindításához? Kikre 
van szükségünk, hogy a vállalkozásunk rendben működjön és a hatóságoknak 
is megfeleljen?

Hogyan történik egyáltalán egy vállalkozás beindítása, mi mindennel jár, és 
mik azok a dolgok, amiket érdemes azelőtt átgondolni mielőtt belevágnánk?

Ez a kiadvány ezekre a kérdésekre és még sok egyébre is választ és tanácsot 
ad a vállalkozó kedvűeknek. A legnagyobb problémát általában az jelenti egy 
vállalkozás alapításakor, hogy a vállalkozni akarás, illetve az önállóság irán-
ti vágy meg van, azonban a rendelkezésre álló információ – ami egy vállal-
kozás beindításához szükséges – kevés, hiányos, vagy éppen téves adatokon 
alapszik. A céget alapítani kívánók körében számos kérdés merül fel, és a jog-
szabályváltozások még inkább arra sarkallják az érintetteket, hogy teljeskö-
rű információ birtokában vágjanak bele egy olyan tevékenységbe, mely akár 
alapvetően változtathatja meg anyagi biztonságukat.

Egy vállalkozás elindításánál nem elegendő „csak” a saját szaktudás, hiszen 
a vállalkozás optimális működéséhez szükséges kezdetekben egy ügyvéd, aki 
a vállalkozás jogi kereteit megadja, valamint egy könyvelő, aki a vállalkozás 
életében – annak „papírmunkájában” – tevékenyen részt vesz. 

Manapság vannak vállalkozások, amelyek kifejezetten tanácsadó tevékeny-
séget látnak el arra vonatkozóan, hogy egy vállalkozás hogyan működjön op-
timálisan és hatékonyan. Ezekre a tanácsokra, információkra egy vállalkozás 
beindítása, illetve a cégalapítás bejegyzése előtt van szükség.

Mielőtt vállalkozóvá válunk, érdemes körülnézni, ki miben tud segíteni.
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A társadalom egyes szereplői eltérő pozícióban állnak a segítségünkre, így:

1. A létrehozatal és működés segítői alapvetően:
a. könyvelő,
b. ügyvéd,
c. egyéb tanácsadó szakember (pl: pályázatíró),
d. egyéb segítő szervezetek (pl: területi kamarák).

1. A jogszerűséget (alapítást, működést) ellenőrző szervezetek:
a. állami adóhatóság (NAV),
b. engedélyezésben részt vevő szervezetek (alapvetően a jegyző, mellette a 

szakhatóságok a szakmák jellegétől függően, ilyen például az ÁNTSZ).
Nézzük meg kicsit részletesebben, hogy az egyes szereplők, szervezetek hogyan 
tudják célravezetően elősegíteni a vállalkozások elindítását.
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1.  A VÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ 
INTÉZMÉNYEK

A vállalkozások beindításának,fejlesztésének intézményrendszere ma hazánkban 
széles körű, kezdve az állam által nyújtott támogatástól, a gazdasági kamarákon 
keresztül egészen az egyesülési jog alapján létrejött különböző társadalmi szerve-
zetekig, amelyek többsége egyesület, alapítvány formában működik.

1. Állam vállalkozás fejlesztési politikája

Mindenek előtt érdemes néhány szót elejteni az állam vállalkozásfejlesztési politi-
kájáról. Jelenleg a legjelentősebb a Széchenyi 2020,melynek célja a magyar kis- és 
közép vállalkozások versenyképességének javítása, a vállalkozások külföldre törté-
nő kijutásának elősegítése, a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentése.

A Széchenyi 2020 neve arra utal, hogy új uniós költségvetési időszak indult 2020-
ig. Az Új Széchenyi Terv gyakorlatát megőrizve hatékonyabb rendszer segítségével 
2020–ig lehet pályázati pénzeket lehívni.

Az éppen aktuális pályázatokról a www.pafi.hu www.palyazat.gov.hu  portálokon 
érdemes tájékozódni.

2. Közigazgatás szereplőinek megjelenése 

Egy vállalkozás létrehozatala során az egyik legfontosabb szereplő, akivel találko-
zunk a jegyző. Mivel a vállalkozás működése során meghatározó jelentőséggel bír 
a működés helye, a helyi jegyzőhöz érdemes már a vállalkozás elindításának ter-
vezése során fordulni, mivel számos, a vállalkozásokat érintő kérdés helyi szinten 
kerül szabályozásra pl. helyi adók, támogatások, így megfelelő tájékoztatást is helyi 
szinten kaphatunk a feltételekről.

Szintén érdemes felvilágosításért fordulnunk a közigazgatás szakigazgatási szer-
veihez is, hiszen tevékenységünk során nagy valószínűséggel több területtel is kap-
csolatba fogunk kerülni. Fogyasztóvédelmi kérdésekben a területi fogyasztóvédel-
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mi felügyelőségek, illetve a központi szerv a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
adhat tájékoztatást, a piaci versenyt érintő kérdésekben a Gazdasági Versenyhiva-
tal illetékes, ha saját megjelölésünket, termékünk megjelenését szeretnék a jövő-
ben védeni forduljunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. 

3. Gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében

Fontos néhány szót ejteni a gazdasági kamarák vállalkozásokat segítő tevékeny-
ségéről. 

A gazdasági kamarák köztestületek. A gazdasági kamarák feladata, hogy e törvény-
nek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelően, önkormányzaton ala-
puló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci 
magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes 
érdekeinek érvényesülését.1

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek 
kötelesek:2

 ❧ a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
 ❧ a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást 
fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén 
levonásra kerül a tagdíjból.

2016. január 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új adatbázist hoz létre, 
mely a vállalkozók gazdasági tevékenységét jellemző, nyilvánosan elérhető és köz-
hiteles forrásból származó adatokat és információkat fogja tartalmazni. Az adat-
bázis elősegíti az üzleti forgalom biztonságát és a gazdálkodó szervezetek iránti bi-
zalom erősítését. Ennek érdekében a területi kamarák nyilvántartása is kiegészül a 
gazdálkodó szervezet azonosítását és a kapcsolattartást elősegítő adatokkal.

1  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 3. § (1)-(2)
2  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/A. §19 (1)
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A vállalkozásfejlesztés a kamarák egyik legszélesebb tevékenységi területe, szá-
mos funkciót foglal magában így finanszírozási lehetőségek felkutatását, különbö-
ző lobby tevékenységeket tagjai számára. 

A kamarák tevékenységükkel vállalkozásfejlesztési feladataikon túl általános 
gazdasági érdekképviselet is ellátnak, fontos együttműködő partnerek a gazdasági 
jogalkotásban mind helyi, mind országos szinten, ezáltal a vállalkozások vélemé-
nye, igénye is megjelenhetnek a szabályozás alakulása során.

A hazai szintű gazdaságfejlesztésen túl a nemzetközi gazdasági kapcsolatok előse-
gítésében is közreműködnek a kamarák, szerepet játszanak az együttműködés ke-
reteinek kialakításában, vállalkozások nemzetközi színtéren való megjelenésében 
például kiállítások, vásárok, konferenciák szervezésével.
A gazdasági és iparkamarák területi alapon szerveződnek. 

4. Társadalmi szervezetek szerepe a vállalkozások mindennapjaiban

A különböző vállalkozásokat tömörítő társadalmi szervezeteknek is legfőbb célja a 
vállalkozók szükséges információkkal való ellátása. Ilyen a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége is, amely különböző formákban segíti tagjait így pl. előa-
dások, oktatások szervezésével, információs kiadványok készítésével.

5. Inkubátorházak

Végezetül pedig ejtsünk néhány szót az inkubátorházakról, amelyeknek lényege ép-
pen a kezdő vállalkozások támogatása azzal, hogy az elengedhetetlenül szükséges 
fizikai infrastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét 
teszik lehetővé.

Továbbá olyan szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segítik a vállalkozókat, 
amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek (ügyvitelszerve-
zés; pénzügyi, számviteli ügyintézés, PR; marketing; logisztika; külkereskedelem 
bonyolítása; hitelügyintézés; beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás stb.)
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Néhány inkubátorház Budapesten:
 ❧ OKISZ Inkubátorház 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
 ❧ OnLine Vállalkozói Inkubátorház 1183 Budapest, Gyömrői út 89.

A fenti példálózó felsoroláson túl a legtöbb vidéki nagyvárosban is találhatóak in-
kubátor házak.3

3  Ma már minden nagyobb városban és vonzáskörzetében találunk inkubátorházakat: 
Inkubátorház és Innovációs Központ Nagykanizsa, Zalaegerszegi Inkubátorház, Grand 
Inkubátorház Székesfehérvár, Főnix Inkubátorház és Üzleti Központ Debrecen, So-
mogy-Flandria Inkubátorház Kaposvár, Szegedi Inkubátorház, Vállalkozói Inkubátor-
ház és Innovációs Központ Nyíregyháza, ARVIT Service Park Vállakozói Inkubátorház 
Győr, Hunyadi Inkubátorház Kecskemét, Inkubátorház Körmend, Mohácsi Inkubátor-
ház, Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Tatabánya Inkubá-
torház, Centenárisház Szombathely, Lakits Villa Üzleti és Virtuális Inkubátorház Pécs.
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1.  VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS 
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vállalkozni szeretnék

Megvan az elhatározás az önálló, független tevékenység végzésére. Nem szeret-
nénk tovább alkalmazottak lenni, szaktudással rendelkezünk, célunk, hogy a tudá-
sunk, tapasztalatunk ne másokat, hanem saját magunkat gazdagítson. Itt az ideje 
felmérni a vállalkozás tényleges elindítása előtt, hogy lesz-e rá egyáltalán megfe-
lelő, elegendő kereslet, amelyből a vállalkozásunkat fenntarthatjuk és még nyere-
ségesek is leszünk.

Fel kell mérnünk a várható vevőkört, nem feledkezhetünk el a költségekről, 
kiadásokról sem. Fontos, hogy számot vessünk még mielőtt bármibe is bele-
vágunk, hiszen látnunk kell, hogy rendelkezünk-e elegendő tőkével nem csak a 
vállalkozás beindításához, hanem a kezdeti „megerősödéshez” is.

Amennyiben ehhez segítségre van szükségünk, érdemes felkeresni egy erre 
szakosodott tanácsadó céget, de legalább egy könyvelőt vagy ügyvédet, aki se-
gít akár a pénzügyi tervezésben, vállalkozásfinanszírozásban, adózásban, vagy 
éppen kockázatfelmérésben, hiszen nem elegendő azt tudnunk, hogy mit aka-
runk csinálni, azt is tudnunk kell, hogy hogyan szeretnénk azt csinálni.

2015-ben önálló üzletszerű gazdasági tevékenységet végezni egyéni vállalkozó-
ként vagy gazdasági társaságként lehet.
Gazdasági társaságként  közkereseti társaságot, betéti társaságot, korlátolt fe-
lelősségű társaságot, vagy részvénytársaságot alapíthatunk.

2. Támogatás a vállalkozás beindításához

Érdemes ellátogatnunk Munkaügyi Központba, ahol tájékoztatnak, hogy milyen tá-
mogatást tudunk igénye venni, tájékoztatást kaphatunk pályázati lehetőségekről.
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2015. évben is pályázhatunk.
Kifejezetten, induló vállalkozások támogatására jött létre a GINOP4- 1.3.1.-15 
Mikro-, kis –és középvállalkozások pici megjelenésének támogatása pályázat.
Támogatás összege: 3 M forint- 7,5 M forint lehet.
Támogatható tevékenységek: A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Fel-
hívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és 
vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszer-
vezésében. 5 

Megjelent a GINOP 2015-ös évének fejlesztési kerete, Idén összesen 828,14 Mrd fo-
rintot osztanak szét az alábbi célcsoportok számára:

a. mikro-, kis- és középvállalkozások,
b. ipari parkok, logisztikai szolgáltató központok,
c. szociális szövetkezetek,
d. nemzeti parkok, hazai gyógyhelyek,
e. TDM-szervezetek.

2015. decemberében fog elindulni illetve megjelenni az ország minden régiójában 
a TÁMOP Fiatalok vállalkozóvá válása elnevezésű pályázat. Részleteket még 
nem adtak közzé, ezért itt sem tudunk részletes tájékoztatást adni, viszont érdemes 
figyelemmel kísérni és észben tartani, hiszen óriási támogatást jelenthet a fiatal 
kezdő vállalkozónak vállalkozása beindításához.

3. Cégalapítás 

Tekintettel arra, hogy bármilyen társaságot alapítani csak ügyvéd közreműködé-
sével lehet, - hiszen a cégiratok elkészítéséhez és azok az illetékes cégbíróságra 
történő benyújtásához ügyvédi ellenjegyzés szükséges - érdemes felkeresnünk egy 
ügyvédet, aki elkészíti a választott társasági mód alapításához szükséges iratokat.

A cégalapításnak vannak költségei, melyeket röviden részletezünk:

4  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program.
5 http://www.ujszechenyiterv.hu/palyazat/szechenyi2020/mikro-kis-es-kozepvallal-
kozasok-piaci-megjelenesenek-tamogatasa.php
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 ❧ Illeték, amely a választott társasági formától függően változik 15.000,- Ft 
összegtől (egyéni cég szerződésmintával - egyszerűsített eljárással - való 
alapítása) egészen a Zrt. bejegyzéséig (100.000,- Ft),6

 ❧ Közzétételi költségtérítés díja (5000,- Ft)7

 ❧ Ügyvédi munkadíj (erősen változó, jellemzően 20.000 – 100.000,- Ft között 
irodától függően)

4. Könyvelés

A vállalkozás elindítását követően könyvelőt kell keresnünk, aki a társaság köny-
velését végzi, segít eligazodni az adózás rejtelmeiben, pontos, precíz és megbízható.

A könyvelőnek fizetendő díj a munkájával (jellemzően a lekönyvelésre váró bizony-
latok számával) arányos. Induló egyéni vállalkozásoknál általában 10.000,- Ft net-
tó összeg a minimum díj, és ehhez képest a várható munkaterhelés növekedésével 
nő. Például egy éppen megalapított Kft. könyveléséért alapesetben 20.000 Ft nettó 
összeget szoktak kérni. 

Nézzük meg konkrétan milyen feltételekkel alakíthatunk céget, mik a szabályai a 
cégalapításnak, mikor lehetünk egyéni vállalkozók, egyáltalán mit jelent az, hogy 
egyéni vállalkozás. 

6  1990.évi XCIII. törvény az illetékekről, 45. §. szakasz
7  22/2006 (V.18.) IM Rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről 
és költségtérítéséről
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2. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

Egyéni vállalkozónak8 nevezzük, aki rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés 
céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytat gazdasági tevékenységet.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó? 
Nem lehet egyéni vállalkozó:

a. aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
b. akit a közélet tisztasága elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehaj-

tandó szabadságvesztésre ítéltek (amíg az elitéléshez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül),

c. akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, 
végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek (amíg az elítéléséhez fűződő 
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül),

d. aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Felelősség egyéni vállalkozóként
Megkülönböztetünk anyagi és jogi felelősséget. Mivel az egyéni vállalkozás a termé-
szetes személynek a saját neve alatt folytatott üzletszerű gazdasági tevékenysége, 
ezért az egyéni vállalkozó felelőssége kiterjed az anyagi és jogi felelősségre egyaránt.

Az egyéni vállalkozó jogi felelősségét jellemzi, hogy amennyiben bármilyen tör-
vénybe ütköző cselekményt követ el, úgy személye bírósági úton perbe fogható, 
büntethető. 

Anyagi felelőssége a vállalkozása tekintetében korlátlan, ez egyben azt is jelenti, 
hogy egyéni vállalkozása mindenfajta kötelezettségvállalásáért saját vagyonával 
is felel.

Az egyéni vállalkozás indításának menete
Aki egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni személyesen Hatóság útján vagy elekt-
ronikus nyomtatványon/ űrlapon tud ügyfélkapun keresztül jelentkezni.

8  A 2009. évi CXV. törvény 2.§ (1) bekezdés
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(Az Ügyfélkapu létesítése bármely Kormányablaknál (korábban: okmányiroda) – 
megfelelő űrlap kitöltésével történik. 
Ahhoz, hogy az elektronikus űrlapot kitölthessük, a www.nav.gov.hu oldalról tele-
pítjük a számítógépünkre az ANYK nyomtatványkitöltő programot (a Java prog-
rammal együtt). 
A bejelentkező nyomtatvány kitöltése (15T101E számú Bejelentő és változás-beje-
lentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók ré-
szére” adatmódosító lapon)
A www.nyilvantarto.hu honlapon eljutunk a Közigazgatási és Elektronikus Köz-
szolgáltatások Központi Hivatala honlapjára. (KEKKH)9 

Ugyanitt lehet az adatváltozást, a vállalkozás szünetelését, a vállalkozás újrafoly-
tatását, a vállalkozás megszüntetését, az egyéni vállalkozói igazolvány igénylését, 
valamint hatósági bizonyítvány igénylését eszközölni.
A nyomtatvány kitöltését követően a bejelentési űrlapot el kell küldeni a Hatóság-
nak az ügyfélkapun keresztül elektronikusan.
A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántar-
tásba veszi, és erről igazolást ad a kérelmező részére. Ezután kezdheti meg tevé-
kenységét az egyéni vállalkozó.

Az egyéni vállalkozó tevékenységi köre
A bejelentés során nyilatkozni kell a főtevékenységről és az egyéb tevékenységek-
ről is. Főtevékenységnek nevezzük azt a tevékenységet, amelyből a vállalkozó – 
arányaiban a többi tevékenységhez képest – a legnagyobb árbevételt tervezi.

A bejelentés során egy legördülő menü segítségével lehet kiválasztani a folytatni 
kívánt főtevékenységet, illetve egyéb tevékenységeket. Az egyes tevékenységeket 
az ún. TEÁOR (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendsze-
re) számokból képzett hatjegyű ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke) 
kód alapján kell megállapítani. Ezek az azonosítók megtalálhatóak a Központi Sta-
tisztikai Hivatal honlapján.10 

9  A hivatalnak van saját honlapja is: www.kekkh.hu.
10  www.ksh.hu
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A tevékenységek, ún. TEÁOR-kódok bejelentése nagy jelentőséggel bír, mert ehhez 
sok jogkövetkezmény fűződik (pl. az ÁFA levonási jog, illetve a személyi jövedelem-
adó rendszerében a költségelszámolás is). Csak olyan tevékenységről bocsáthat 
ki ugyanis számlát az egyéni vállalkozó, amely tevékenység szerepel a bejelen-
tett tevékenységek között. 

A bejelentési űrlapot az egyéni vállalkozó (vagy könyvelője) az Ügyfélkapun ke-
resztül, elektronikusan küldi meg a Hatóságnak (NAV-nak).
A bejelentési űrlap megfelelő kitöltése esetén a hatóság automatikusan megküldi 
az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét. 

Az egyéni vállalkozó adózásáról röviden
Egyéni vállalkozóként előre el kell dönteni, hogy a következő két adónemben mi-
lyen adózási módot választunk. Ezek az ÁFA-ban, ill. a személyi jövedelemadó-
ban (SZJA) való választási lehetőségek, melyek a vállalkozás méretétől és a foly-
tatandó tevékenység jellegétől függően változhatnak. ÁFA-fizetés szempontjából a 
következő opciók választhatók:

AlAnyi Adó-mentesség

Az ilyen státuszú egyéni vállalkozó az értékesítései után ÁFA felszámítá-
sára, fizetésére nem köteles, de beszerzései tekintetében adólevonási joggal 
sem élhet.

Ez alakuláskor, vagy az adóév elején választható évi 6 millió Ft. bevételi ha-
tárig. (év közbeni alakuláskor időarányosan kell számítani).

A fenti lehetőségeken túl választható még az ÁFA-mentesség, a tevékenység jellege 
okán. Ez lényegében egy adó alóli mentességet jelent a végzett tevékenység közérdekű 
jellegére tekintettel. 
A tevékenység közérdekű jellegétől függő ÁFA-mentesség a személytől és bevételi ér-
tékhatártól függetlenül a végzett tevékenységhez kapcsolódik.
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Természetesen dönthetünk úgy, hogy az ÁFA adónem szempontjából a normál 
adózási módot választjuk: „áfás vagyok”. Ebben az esetben alapesetként negyed-
évente kell ÁFA adónemben adóbevallást készítenünk. Az ÁFA rendszerének 
előnye, hogy a költségeink ÁFA tartalmát levonhatjuk, hátránya viszont, hogy fel 
is kell számítanunk. Ez utóbbi a szellemi szabadfoglalkozások terén válik tény-
legesen hátránnyá és ekkor is annyiban, hogy a szellemi szabadfoglalkozásoknál 
(pl: tanácsadás, mérnöki tevékenység, jogi szolgáltatás, stb.) költségek kisebb 
mértékben keletkeznek mint a bevételeink, így jellemzően ÁFA fizetésre vagyunk 
kötelesek.  

Az SZJA-n belüli adózási módok
Az egyéni vállalkozó a tevékenysége eredménye után az SZJA törvény 
szabályai szerint adózik. Az alábbi adózási módok közül választhat:

 ❧ A vállalkozói jövedelem szerinti adózás (bevételek és a költségek tételes 
számbavétele)

 ❧ Átalányadózás és fizetővendéglátás esetén választható tételes áta-
lányadózás 

A vállalkozói SZJA kettős adókötelezettséget jelent, egyfelől jelenti a vállalkozói 
tevékenység utáni adókötelezettséget (vállalkozói SZJA), másfelől jelenti a vállal-
kozót (tulajdonost), mint a vállalkozás eredményéből osztalékban részesülő ma-
gánszemély adókötelezettségét (osztalék utáni SZJA).

Ez független az egyéni vállalkozót, mint magánszemélyt terhelő SZJA-tól és annak 
bevallásától!

Az egyéni vállalkozók más adózási módozatok közül választhatnak még, amelyek 
alternatívát jelentenek, ilyen a KATA és az EVA. 

Ez utóbbi adózási mód eléggé összetett, ehhez már kifejezetten támaszkodjunk 
a könyvelőre vagy adótanácsadóra, hiszen ennél az adózási módnál már komoly 
előre kalkulálást (jövőbeni bevételek, munkabér –terhelés és hasonló számítá-
sokat kell végezni). Kezdő vállalkozóknak ezért fokozottan ajánlott szakember 
igénybevétele.
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Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
Ezt az adónemet jellemzően azok a vállalkozók választják, akik:

 ❧ A lakosság számára nyújtanak szolgáltatásokat
 ❧ Kis költségigényű tevékenységüket maguk végzik, alkalmazottat nem 
foglalkoztatnak, vagy csak kis létszámban
 ❧ Bevételük nem éri el az évi 6 millió Ft-ot. (az e fölötti bevétel után 40 % 
adót kell fizetni)
 ❧ Könyvelés szempontjából bevételi nyilvántartást vezet
 ❧ Választhatja: egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély 
taggal rendelkező bt, kkt.

Az adó mértéke:
 ❧ Főállású11 kisadózó után havi 50 ezer Ft, 
 ❧ Főállásúnak nem minősülő után havi 25 ezer Ft.
 ❧ A tételes adót minden kisadózóként bejelentett személy után külön-külön 
kell megfizetni.

 ❧ Az adót havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell megfizetni.
 ❧ Nem mentesül az ÁFA-val kapcsolatos kötelezettségek alól, de választhat-
ja az alanyi mentességet.

A KATA szerint adózó számára fontos, hogy könyvelés szempontjából bevételi 
nyilvántartást vezessen. Ebben a dokumentumban időrendben, folyamato-
san, ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely 
adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és leg-
feljebb öt évig szüneteltetheti. A szüneteltetést a bejelentéshez hasonlóan, elekt-
ronikus úton lehet bejelenteni. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. 

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó 
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékeny-

11  A heti 36 órát meghaladó foglalkoztatási jogviszonytól minősül a munkavállaló főál-
lásúnak.
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séghez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 
Az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozói igazolvánnyal is rendelkezik, köteles 
azt leadni a nyilvántartó hatóságnak.

Egyéni vállalkozó járulékfizetése
A biztosítási kötelezettség a bejegyzés napjától a nyilvántartásból történő 
törlésig fennáll. Az egyéni vállalkozói jogállás önmagában is biztosítási kötele-
zettséggel jár, akkor is, ha nem foglalkoztat senkit. Ezzel válik jogosulttá különféle 
társadalombiztosítási szolgáltatásokra, egészségügyi ellátásra, nyugdíjra. 

Egyéni járulékok mértéke:
 ❧ 10 % nyugdíjjárulék,
 ❧ 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék (orvosi, kórházi ellátás), 
 ❧ 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (táppénz), 
 ❧ 1,5 % munkaerő-piaci járulék
 ❧ A 2012. január 1-től megszűnt társadalombiztosítási járulék helyébe a szo-
ciális hozzájárulási adó (SZOCHO) lépett. Mértéke: 27 %. Alapja: lénye-
gét tekintve megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával. 

VOSZ | INTÉZMÉNYRENDSZER A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

17



3. AZ EGYÉNI CÉG

Aki saját vállalkozást alapít, lehetősége van egyéni cég alapítására is. Az egyéni 
cég ügyvezetését vezető tisztségviselői vagy az egyéni cégben fennálló tagsági 
jogviszony keretében a tag látja el. 

Ki alapíthat egyéni céget?
 ❧ Egyéni céget csak olyan természetes személy alapíthat, aki az egyéni vál-
lalkozói nyilvántartásban szerepel. Az egyéni cég a cégnyilvántartás-
ba bejegyzésre kerül – alapításhoz okirat és ügyvédi ellenjegyzés kell. 

Felelősségi viszonyok
Az egyéni cég korlátolt, vagy korlátlan felelősségű is lehet: tehát a tag meghatá-
rozhatja felelősségének mikéntjét. 

Mi a különbség az egyéni vállalkozás és az egyéni cég között?
Az, hogy az egyéni cég intézményesített, szervezetileg elkülönültebb, ezáltal a 
partnerek számára nyomatékosabb, érzékelhetőbb, nagyobb biztonságérzetet ad, 
a vállalkozás stabilabbnak látszik, egyszóval megbízhatóbbnak tűnik a vállalkozó. 
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4. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése óta a tagok, illetve az alapítók szabadab-
ban határozhatják meg működésük szabályait, az új Ptk.-ban több megengedő sza-
bályt találunk, mint a korábbi, a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben (Gt).

Az új Ptk. az eddig jogi személyiség nélkülinek deklarált betéti társaságot, közke-
reseti társaságot is jogi személynek minősíti. Az új Ptk. is megtartja tehát az ún. 
formakényszert. E szerint gazdasági társaság a következő formákban alapítható:

 ❧ Közkereseti társaság
 ❧ Betéti Társaság
 ❧ Korlátolt Felelősségű Társaság
 ❧ Részvénytársaság

1. Cégbejegyzés

A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől, vagy az ala-
pító okirat elkészítésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a szék-
hely szerinti illetékes bíróságon. A bíróság, mint cégbíróság bejegyzi a társaságot, 
amely ekkor kezdheti el tényleges működését.

A bíróság a bejegyzett vállalkozásokról cégjegyzéket készít. A cégjegyzék, vagy 
más néven a cégnyilvántartás a gazdasági élet biztonságát szolgálja, hiszen hiteles, 
nyilvános, abba bárki betekinthet és információhoz juthat.

A cégbíróság a társaság alapításának tényét és a legfontosabb adatokat, valamint 
ezek változásait a Cégközlöny című hivatalos kiadványban hozza nyilvánosságra. 
Ezt nevezik az ún. közzétételi eljárásnak. A cégbíróság nyilvántartása közhiteles, 
azaz: ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az abban nyilvántartott jogok, 
tények és adatok fennállnak és valósak.

Senki sem hivatkozhat arra, hogy a nyilvántartott adatokról nem tudott, és a társa-
ság sem hivatkozhat jóhiszemű személyekkel szemben arra, hogy valamely általa 
bejelentett nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak.
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A cégjegyzék interneten is elérhető a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. 

A cégek bejegyzése kétféle lehet: normál módon való vagy egyszerűsített eljárással 
való bejegyzés.

A kettő között az a különbség, hogy a gyorsított eljárásban egy szerződésmintát töl-
tünk ki és nincs lehetőség egyéni feltételek beleírására. Tehát a formalizált adatok 
bevitelével gyorsan bejegyzik a vállalkozást, viszont a tartalom másodlagos marad. 
Az időnyerés mellett kevesebb díjat kell fizetni.

A normál módnál éppen fordított a helyzet: egyéni feltételeket írhatunk az alapító 
okiratba (pl: a tagok egymás közti viszonya szokott ilyen egyedi lenni), ezért a cég-
bíróság jobban megvizsgálja és drágább a bejegyzés. 

2. A társaságok adózásáról röviden

Az egyéni vállalkozók adózásánál megemlített adónemek közül a vállalkozásoknak 
nincs SZJA fizetési kötelezettségük, cserébe viszont a részükre a társasági adó 
fizetési kötelezettség van előírva. Meg kell említenünk még a kisvállalati adót. 
Továbbá ebben a körben mutatjuk be az egyéni vállalkozók számára is nyit-
va álló EVA-t, azaz egyszerűsített vállalkozói adót.

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)12

A törvényi feltételeknek megfelelő személyek, vállalkozások határozhatnak úgy, 
hogy adókötelezettségüket több adónem helyett egy adó, az egyszerűsített vállal-
kozói adó (EVA) megfizetésével teljesítik.

Az EVA lényege, hogy az adónemhez tartozó adózó a 37 százalékos mértékű adó 
megfizetésével kiváltja a többi adónemben fennálló adókötelezettség teljesítését. 
A kiváltás az alábbi adónemekre vonatkozik: 

A) egyéni vállalkozó esetében:

12  2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
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 ❧ a vállalkozói személyi jövedelemadóra;
 ❧ a vállalkozói osztalékalap után fizetendő adóra vagy átalányadóra;
 ❧ az általános forgalmi adóra (kivéve: a jogutódlással megszerzett vagyon 
EVA-s időszakban történő kivonását);

B) jogi személyek (gazdasági társaságok) esetében:
 ❧ a társasági adóra;
 ❧ a tagnak juttatott osztalék után fizetendő személyi jövedelemadóra;
 ❧ a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóra;
 ❧ az általános forgalmi adóra (kivéve: a jogutódlással megszerzett vagyon 
EVA-s időszakban történő kivonását)

A (nem teljes körűen) felsoroltak akkor lehetnek alanyai ennek az adónemnek, ha 
az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben bizonyos előfelté-
teleket teljesítenek. 

Kisvállalati adó (KIVA)13

2012. december 1-től kezdődően eldönthetik a gazdaságok, hogy a következő évtől 
a kisvállalati adó alanyaként teljesítik-e kötelezettségüket vagy sem. 

Kik választhatják ezt az adónemet?
Egyéni cég, kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet és lakásszövetkezet, erdőbirtokossági 
társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda és közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői 
iroda, a külföldi vállalkozó illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező kül-
földi személy. 

A kisvállalati adózás választásának feltételei:
a. az adózó átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző 

adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt;
b. az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele nem haladja meg 

az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió 
forint időarányos részét

c. az adóévet megelőző két naptári évben az adózó adószámát az állami 

13  A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállala-
ti adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza.
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adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel;
d. az üzleti év mérlegforduló napja december 31.
e. a megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszeg nem 

haladja meg az 500 millió forintot.
Lényeges, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám és a bevételi határok számí-
tása során a kapcsolt vállalkozások átlagos állományi létszámát és a bevételét együt-
tesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.

Mely adókat váltja ki a KIVA?
 ❧ a társasági adó, 
 ❧ a szociális hozzájárulási adó 
 ❧ szakképzési hozzájárulás 

A kisvállalati adó nem mentesít azonban az általános forgalmi adó, illetve 
például az osztalékhoz kapcsolódó közterhek (személyi jövedelemadó, egész-
ségügyi hozzájárulás) megfizetése alól. Az adóbevallás és adófizetés határideje 
az adóévet követő év május 31-e.

Folyószámla nyitása
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek 
lebonyolítására a megalakulástól számított 15 napon belül pénzforgalmi számlát 
(folyószámlát) kötelesek nyitni. A számlanyitási kötelezettség azon egyéni vállal-
kozókat is érinti, akik az ÁFA körbe tartoznak. Bejelentési kötelezettség nem társul 
a számlanyitáshoz, azt a bank megteszi automatikusan az adóhatóság irányába. 

A folyószámlanyitáshoz jellemzően a következő iratokat kell benyújtatni a 
bankhoz:

 ❧ alapító okirat, vagy alapszabály, vagy társasági szerződés,
 ❧ 30 napnál nem régebbi Cégkivonat eredeti példánya vagy ennek hiányában 
annak hiteles másolata,

 ❧ cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpé-
ldányai vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,

 ❧ cégjegyzésre jogosult személy személyazonosító okmánya,
 ❧ cégjegyzésre jogosult személy személyazonosító okmánya.
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Közkereseti társaság 

Ki alapíthat közkereseti társaságot?
Közkereseti társaságot két vagy több tag alapíthat, akik kötelesek vagyoni 
hozzájárulásra. Az ügyvezetést a tagok közül kijelölt vagy megválasztott egy 
vagy több ügyvezető látja el. Kijelölés vagy választás hiányában valamennyi 
tag ügyvezető. Ekkor bármely tag képviselheti a társaságot (szerződést köthet, 
okmányokat aláírhat).

Felelősségi viszonyok
A tagok a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért kor-
látlan és egyetemleges felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytat-
nak (mindenkinek munkát kell végeznie). A tagok a társasággal együtt is perelhe-
tők. A társaságba belépő tag a belépése előtt keletkezett kötelezettségekért a többi 
taggal azonos módon köteles helytállni.

Betéti társaság

Ki(k) alapíthatnak betéti társaságot?
Betéti társaságot lényegében bárki alapíthat, természetes személyek és jogi szemé-
lyek is. A lényeg a közös gazdasági tevékenység folytatása. Fontos továbbá, hogy 
legalább egy beltag és egy kültag kötelező a bt. alapításához. 

Felelősségi viszonyok
A beltag korlátlanul és egyetemlegesen felel a bt. kötelezettségeiért, sze-
mélyes munkavégzésre köteles. A kültag csak a vagyoni betétje mértékéig 
felelős a társaság kötelezettségeiért, a bt. ügyvezetésére nem jogosult, nem képvi-
selheti a társaságot. Az Új Ptk. alapján a kültag egyáltalán nem lehet vezető tiszt-
ségviselő.

A betéti társaság megszűnik, ha valamennyi beltag kiválik, és 6 hónapon belül nem 
jelentenek be új beltagot a cégbíróságon. Ha a kültag válik ki, a beltagok tovább mű-
ködtethetik a társaságot közkereseti társaságként.
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A Bt. látszólagos előnye, hogy indulásnál nincs meghatározva minimális alaptőke, 
a felek maguk dönthetik el, milyen összeggel nyitják. Egyik tag sem köteles vagyo-
ni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan 
növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A beltagok viszont korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek.

Korlátolt felelősségű társaság
Kik(k) alapíthatnak kft.-t?
Kft.-t bárki alapíthat közös gazdasági tevékenység folytatására, 
természetes személyek és jogi személyek is. A kft. kis és nagy taglétszámú 
egyaránt lehet. További fontos tényező, hogy a tagok előre meghatározott összegű 
törzsbetétekből álló törzstőkével alapítják. Ez a törzstőke nem lehet kevesebb, 
mint 3 millió forint.

Felelősségi viszonyok
A tag felelőssége csak a törzsbetétjére korlátozódik, a társaság kötelezettségeiért a 
tag nem felel. A tag(ok) kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétének szol-
gáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szol-
gáltatásra terjed ki (apport). 

Részvénytársaság
Kezdő vállalkozások számára kevéssé ajánlott forma a részvénytársaság. Az ebben 
lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági 
jogok illetik meg. A részvény a névértékével arányos szavazati jogot biztosít tulaj-
donosának.

A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál. Az rt. legfőbb 
döntéshozó szerve a közgyűlés, két közgyűlés között az igazgatóság irányít.
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5.  GYAKORLATI ÚTMUTATÓ  
A VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSÉHEZ

Miután választ kaptunk a vállalkozások indításának olyan általános kérdéseire, mint:
 ❧ Mikor, milyen esetben éri meg új vállalkozás indítása?
 ❧ Hogyan lehetséges egy vállalkozás indítása?
 ❧ Mekkorák egy induló vállalkozás költségei 2015-ben?
 ❧ Milyen egyéb feltételei vannak egy vállalkozás indításának?
 ❧ Milyen adózási előnyei lehetnek az egyes társasági formáknak?

Tekintsük át közelebbről az általános szabályokon túl a speciális szabályokat!

Az előzőekben kifejtettek szerint a vállalkozás indítása lehetséges egyéni vállalko-
zóként, illetőleg társas vállalkozásként is.

Az egyes vállalkozási tevékenységek végzése történhet bármely társasági formá-
ban, azonban, bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakhatósági engedélyek, 
illetőleg megfelelő szakképesítés birtokában végezhetőek.

Bármilyen vállalkozás indításához a szükséges szaktudás mellett rendelkezésünk-
re kell, hogy álljon a vállalkozás beindításához szükséges tőke, amiből meg tudjuk 
venni a tevékenységünkhöz szükséges eszközöket, illetőleg az esetleges alkalma-
zottak munkabérét meg tudjuk finanszírozni.

Van olyan főtevékenység, amit csak a szükséges végzettség, képesítés birtokában 
végezhetünk. Amennyiben nem rendelkezünk ilyen szakképesítéssel, fel kell ven-
nünk olyan alkalmazottat, akinek megvan a szükséges képesítése.

1. Jogi szabályozás

A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat szerteágazó jog-
szabályokban találhatjuk meg, főként rendeleti szinten kerülnek az egyes részlet 
szabályok rendezésre. 
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Az alapvető fogalmakat, illetve szabályokat a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény rendezi.
Ez a törvény rendezi a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit, az üzle-
tek üzemletetésének és nyitva tartásának rendjét, valamint szabályozza az egyes 
szankciókat is.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet rendezi a bejelentéssel, nyilvántartásba vétellel kapcso-
latos eljárási szabályokat, az egyes kereskedelmi formákra, illetve az egyes termé-
kek forgalmazására vonatkozó szabályokat, kereskedelmi tevékenység ellenőrzé-
sére vonatkozó eljárásokat, szankciókat. 

A Rendelet mellékleteként pedig megtalálhatóak: 
 ❧ a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelen-
tés kötelező adattartalma,

 ❧ A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma,
 ❧ A kizárólag üzletben forgalmazható termékek,
 ❧ Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek,
 ❧ Termékkörök

felsorolása.

A szükséges képesítéseket az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlá-
sához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szabályozza. 
Itt találhatjuk meg azt, hogy ha bizonyos tevékenységet kívánunk végezni ahhoz 
milyen szakképesítés szükséges:

 ❧ Tevékenység
 ❧ Választható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzék szerint
 ❧ A rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és ide-
genforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

Az alábbi kategóriák szerint kerülnek meghatározásra a képesítési követelmények:
 ❧ ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR ide tartoznak a vagyonvédelmi rendsze-
rek telepítése, üzemeltetése, háztartási gépek javítása
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 ❧ ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉS, SZERELÉS, ÜZEMELTE-
TÉS ide tartozik pl. a tankállomáskezelés

 ❧ KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) ide tartozik pl. hentes, élelmi-
szerértékesítés, 

 ❧ KÖNNYŰIPAR
 ❧ MŰSZAKI BIZTONSÁG
 ❧ NEHÉZIPAR
 ❧ NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS
 ❧ SZOLGÁLTATÓIPAR ide tartozik a fodrász, kozmetikus, dísztárgyak készítés, 
 ❧ VEGYIPAR
 ❧ VILLAMOSENERGIA IPAR

A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei
Amennyiben Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kívánunk foly-
tatni, az erre irányuló szándékunkat kötelesek vagyunk a kereskedelmi hatóság-
nak bejelenteni.14 

Jelenleg a kereskedelmi hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal Kereskedelmi Hatóság nevet viseli. A hatóság előtt az ügyintézés történhet 
e-úton is Ügyfélkapun keresztül, amely bármely Kormányablaknál igényelhető 
mindösszesen egy személyi igazolvány és egy létező e-mail cím szükséges hozzá. 
Érdemes Ügyfélkapu regisztrációt készíteni, hiszen jelentős mértékben megköny-
nyíti az ügyintézést.

Amennyiben nem kívánunk üzletköteles terméket forgalmazni az üzlet a bejelen-
tést követően üzemeltethető. Működési engedély akkor szükséges az üzlet üze-
meltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható termékek 
is forgalmazásra kerülnek.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:15

 ❧ a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keveré-

14  2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdése.
15  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében vannak felsorolva.
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kek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az 
üzemanyag;

 ❧ az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet ha-
tálya alá tartozó termékek;

 ❧ állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 ❧ fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a 
polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerin-
ti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott 
kivételekkel;

 ❧ növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 ❧ nem veszélyes hulladék;
 ❧ az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 
gáz és az üzemanyag.

Dohánytermékek kiskereskedelme:16

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon jelenleg már az állam ha-
táskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam – a külön jogszabály-
ban meghatározott szabályok szerint17 – megkötött koncessziós szerződéssel 
meghatározott időre átengedheti, ezért a dohánytermék kiskereskedelme 
kizárólag a koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított dohány-
termék-kiskereskedelmi jogosultság alapján és dohánytermék-kiskeres-
kedelmi engedély birtokában végezhető.

Jogszabály előírhatja (elő is írja), hogy meghatározott termékek forgalmazására 
irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag az ott meghatározott hatósági enge-
déllyel folytatható, ilyenek:

 ❧ az egészségügyi szolgáltatás18, 

16  2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a do-
hánytermékek kiskereskedelméről.
17  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény.
18  2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.
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 ❧ a fémkereskedelem, 
 ❧ a jövedéki termékek forgalmazása.

A kereskedelmi tevékenység formáját magunk választhatjuk meg, azonban jogsza-
bály előírhatja, hogy meghatározott termékek forgalmazása kizárólag meghatáro-
zott kereskedési formák valamelyikében folytatható, vagy a termék forgalmazását 
bizonyos kereskedési formákban korlátozhatja, megtilthatja, ezért kérjük ki min-
dig szakember tanácsát.

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése
A leggyakoribb vállalkozási forma a kereskedelem, ezért e tevékenység végzéséhez 
szükséges szabályokat részletesebben írjuk le.
A kereskedelmi tevékenység bejelentésére, engedélyezésére irányuló kérelmet cso-
magküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési 
eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti telepü-
lés jegyzőjénél, a többi kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevé-
kenység helye szerinti települési jegyzőnél kell előterjeszteni.19

Ha a bejelentésre, engedélyezésre irányuló kérelemben olyan termék is szerepel, 
amelynek forgalmazásához külön hatóság engedélye szükséges, a települési jegy-
ző a kérelmet továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelke-
ző illetékes hatósághoz.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatban az alábbi díjakkal kell 
számolni jelenleg20:

 ❧ A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 10.000,- Ft.
 ❧ A működési engedély módosítása iránti kérelem: 3.000,- Ft 
 ❧ A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: 3.000,- Ft 
 ❧ Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárásáért szol-
gáltatási díjat kell fizetni. 

19  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének felté-
teleiről 2. §-a.
20  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Melléklet XVII. A vállalkozói igazolvány és az 
üzlet működési engedélyének illetéke
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 ❧ A bejelentés illetéke: 3.000,- Ft. 
 ❧ A bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentésének illetéke: 3.000,- Ft
 ❧ Illetékmentes a módosítás, ha arra a működési engedélyben feltüntetett 
helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján 
történő megváltoztatása, illetve a vállalkozó székhelyének, telephelyének 
más megye illetékességi területéhez történő csatolása miatt kerül sor.

A bejelentéshez az alábbi okiratokat szükséges csatolni:
 ❧ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),

 ❧ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – 
 ❧ a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 ❧ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége 
a kérelmező, 

 ❧ a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
A bejelentést keltezéssel, valamint aláírással, illetve bélyegzővel is el kell látni.
A jegyző a bejelentés alapján – abban az esetben, ha a bejelentés valamennyi fen-
ti adatot és okiratot hiánytalanul tartalmazza – a bejelentés kézhezvételét követő 
naptól számított 21 napon belül a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatko-
zó, jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi.21 

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján 
meg lehet tekintetni.

A kereskedő a bejelentésben foglalt adatok változását haladéktalanul, a nyitva tar-
tási idő változását a változást megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a 
jegyzőnek.

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szol-
gáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet he-
lye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

21  A Ket. 33. § (1) bekezdése szerint.
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Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés 
alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazá-
sára vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

A működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban az alábbi szakhatóságok járnak el:
 ❧ÁNTSZ, 
 ❧ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
 ❧ Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
 ❧ tűzvédelmi szakhatóság
 ❧ építésügyi hatóság 

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba 
veszi és igazolást ad ki. 

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli az alábbi hatósá-
gokkal:

 ❧ a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;
 ❧ az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi 
szervével;

 ❧ az illetékes rendőrkapitánysággal;
 ❧ jövedéki termék esetében a vámhatósággal;
 ❧ élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő ál-
latgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az 
MgSzH-val.

A kereskedő a működési engedély megadását követően a bejelentett adatokban be-
következett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén 
az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő vál-
tozás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést követően - a korábban 
kiadott működési engedély igazolásának bevonásával egyidejűleg - a módosított 
adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.
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Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni a 
jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési 
engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések
Kereskedési formák 22:

a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem,
h) csomagküldő kereskedelem,
i) automatából történő értékesítés,
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés. 

Közterületen történő értékesítés
Közterületi értékesítés keretében a jogszabály 5. mellékletben meghatározott ter-
mékek forgalmazhatóak.23

Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, 
valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 
napban, az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve 
az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továb-
bá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.

22  A 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdése.
23  Ilyenek a napilap és hetilap, folyóirat, könyv, a levelezőlap, a virág, a léggömb, a zöld-
ség, a gyümölcs, a pattogatott kukorica, a főtt kukorica, a sült gesztenye, a pirított tökmag, 
a napraforgómag, a földimogyoró, az egyéb magvak, a vattacukor, a cukorka, a fagylalt, a 
jégkrém, az ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, a büfétermék, a sütőipari termékek, 
az előrecsomagolt sütemények, édességek.
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Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok 
alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhe-
lyének feltüntetésével folytathat.

Mozgóárusítás:
Mozgóbolt útján nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem for-
galmazható. 

Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabá-
lyok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki termék 
forgalmazása esetén a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) 
meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és szék-
helyének feltüntetésével végezhető.

Automatából történő kereskedés:
Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb 
tárgy, szeszes ital, valamint szexuális termék.

Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogsza-
bályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő 
köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

Alkalmi árusítás
Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell 
a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek-
kel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a 
Jöt.-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

Üzleten kívüli kereskedés
Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés útján:

 ❧ kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,
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 ❧ gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készít-
mény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készít-
mény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, vala-
mint állatgyógyászati termék,

 ❧ élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
 ❧ növényi szaporítóanyag,
 ❧ fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes 
tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

 ❧ veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és le-
választott anyag,

 ❧ drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,
 ❧ jövedéki termék, valamint
 ❧ olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes en-
gedélyhez köti.

Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem ke-
reshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső sze-
mély köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogo-
sultságát a fogyasztónak igazolni.

Közúton történő kereskedés
A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedel-
mi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút 
mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút 
kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgal-
mazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása 
birtokában - forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben 
vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.
Valamennyi tiltó szabály a termékbiztonságot, a fogyasztók védelmét szolgálják.
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Az egyes termékek forgalmazására vonatkozó rendelkezések24

Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény- a komputeres színkeverővel fel-
szerelt speciális festékszaküzletben történő festék kiszerelés kivételével -, valamint 
gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, hasz-
nálati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt 
és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatóak.

Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás 
gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 mé-
teres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható.

Szexuális termék - a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzletek kivéte-
lével - csak zárt csomagolásban, a többi terméktől elkülönítve forgalmazható.

Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény 
sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak 
nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a 
versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként sze-
replő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését 
követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.

A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelé-
si-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejára-
tától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

Az intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a 
jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámható-
ság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

24  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének felté-
teleiről 19. §-22. §
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Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műso-
ros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató 
játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak 
az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.

A tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követel-
ményeknek.

A szerencsejátékok fajtái az 1991. évi XXXIV. törvényben:
a) sorsolásos játék,
b) nem sorsolásos játék,
c) kaszinójáték,
d) fogadás
e) kártyajáték,
f) távszerencsejáték.

A kereskedő kötelezettségei
Szintén a fogyasztók védelmében a kereskedőnek igen sok előírást kell betartania, 
melyekből kiemeljük a fontosabbakat: 

 ❧ A kereskedő köteles - a helyben fogyasztott termék kivételével - a megvásá-
rolt terméket jellegének megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogsza-
bályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni.

 ❧ A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgal-
mazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket fel-
tüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak 
hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad 
kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

 ❧ A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új 
terméktől el kell különíteni.

 ❧ A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy 
másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység 

VOSZ | ÖSSZEFOGLALÓ – TAPASZTALATOK

36



bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, to-
vábbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 ❧ Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, mű-
ködésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoz-
tatni kell.

 ❧ A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy 
A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható.25

 ❧ A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, 
valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási 
számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

 ❧ A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőle-
nyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a fentebb foglaltaknak.

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszame-
nőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli 
vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 

Szankciók26

Ezeknek a fentebb leírt alapvető előírásoknak szankciói is vannak, ha nem tartják 
be őket.

Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítá-
sára vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogsza-
bályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve 
a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző 
az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevé-
kenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezártathatja.

A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását 
megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet 
bezárhatja, ha

 ❧ a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

25  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése.
26  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése.
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 ❧ a kereskedő a jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem 
tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

 ❧ a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű kör-
nyezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez 
való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig el-
rendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

 ❧ a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű kör-
nyezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hangha-
tásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési 
engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyző 
köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A jegyző a működési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló hatá-
rozatát közli az érintett személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az 
egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság 
esetén az illetékes cégbírósággal.

Jogorvoslat
A jegyző döntése ellen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül – fellebbezést 
lehet benyújtani.27 
A fellebbezés alapján a Kormányhivatal a jegyző döntését helybenhagyhatja, 
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, illetve – a döntés megsemmisí-
tése mellett – a jegyzőt új eljárás lefolytatására utasíthatja.
A jegyző határozata elleni fellebbezés illetéke 5000 forint, amennyiben a sérelme-
zett döntésről való rendelkezés végzésben történt, 3000 forint, amelyet illetékbé-
lyeggel a fellebbezésen kell megfizetni.28

Az illetékes Megyei Kormányhivatal által meghozott másodfokú döntés ellen köz-
igazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, annak – amennyiben a döntés 
jogszabályt sért – bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. 

27  Ket. 98. § (1) bekezdése.
28  Itv. 29. § (2) és (4) bekezdései.
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A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 
forint, a végzés felülvizsgálata érdekében indított nemperes eljárások illetékének 
mértéke 10.000 forint, melyet illetékbélyeggel a felülvizsgálati kérelmen kell meg-
fizetni.29

Vasárnapi zárva tartás
A vasárnapi nyitva tartás szabályozása új jogintézmény hazánkban a kiskereske-
delmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. 
törvény rendezi az ezzel kapcsolatos szabályokat

E körben fontos tisztázni, hogy pontosan mire is terjed ki a törvény hatálya, illető-
leg hogy mire nem.30

Fontos megemlíteni a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzé-
si tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 

29  Itv. 43. § (3) bekezdése.
30  A törvény hatálya nem terjed ki, így vasárnap is nyitva vannak:
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tar-
tására azzal, hogy kétség esetén a jegyző - a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben 
- határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intéz-
mények területén történő kereskedelmi tevékenységre;
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékeny-
ségre, valamint
15. az automatából történő értékesítésre.
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17.) Korm. rendeletet, amely részletes szabályokat tartalmaz a vasárnapi munka-
végzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről.

A mentesülés engedélyezése az üzlet helye szerinti település, Budapesten a kerületi 
önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott te-
rület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője hatáskörébe tartozik.

A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt 5 nappal kell benyújtani a jegyzőhöz.

2. Uniós kitekintés

Végezetül ejtsünk néhány szót arról, hogy az Unió, hogyan szabályozza a szolgálta-
tások szabad mozgását.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikk szerint:
„Tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korláto-
zás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban 
letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy.”

A szolgáltatás a „fogadó államban” is folytatható, de csak ideiglenesen. Ebben az 
esetben a fogadó állam szabályainak kell megfelelnie. Munkavállalói is tartózkod-
hatnak ideiglenesen a fogadó államban (posting)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 57. cikk szerint: 
„Szolgáltatás” a rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, ha nem tarto-
zik az áruk, a tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések ha-
tálya alá.

Szolgáltatásnak minősülnek különösen:
 ❧ az ipari jellegű tevékenységek;
 ❧ a kereskedelmi jellegű tevékenységek;
 ❧ a kézműipari tevékenységek;
 ❧ a szabadfoglalkozásúként végzett tevékenységek
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Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismeréséről irányelv
2005/36/EK irányelv csak a fogadó tagállamban szabályozott szakmákra alkal-
mazandó, azaz azokra a szakmákra, amelyeknek megkezdése, illetve gyakorlása a 
fogadó tagállamban – törvény vagy szabályozás, illetve közigazgatási rendelkezés 
útján – bizonyos meghatározott szakmai képesítések meglétéhez van kötve

Ha az adott szakma nincs a fogadó országban szabályozva, akkor szabadon gyako-
rolható.

Ha a szakma a saját tagállamban nincs szabályozva, de a fogadó államban igen: két 
év gyakorlat bizonyítása szükséges.

7 szakma, melynek képzési minimum követelményeit uniós szinten harmonizálták:
 ❧ Orvos
 ❧ Fogorvos
 ❧ Ápolónő
 ❧ Szülésznő
 ❧ Állatorvos
 ❧ Gyógyszerész
 ❧ Építész

A fogadó állam ezeknek a szakmáknak az esetében köteles automatikusan elfogad-
ni a képesítést, nem ellenőrizheti a képzés tartalmát, arra vonatkozóan nem kérhet 
további információt

Fontos megemlíteni a kézművesipari, ipari és kereskedelmi szakmákra vonatkozó 
szabályokat. Függ a tevékenység jellegétől, az ahhoz megkövetelt szakmai tapasz-
talatszerzés idejétől, attól, hogy vállalkozóként vagy munkavállalóként gyakorolta 
a szakmát, adott esetben képesítés is megkövetelhető.
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6. ZÁRSZÓ

Egy vállalkozás indítása és működtetése tiszteletre méltó dolog, ugyanakkor manap-
ság, az igencsak változó körülmények mellett, komoly kihívás, felelősségteljes tevé-
kenység. Kiskáténkkal az indítás rögös útján próbálunk iránymutatást adni és konk-
rét példával bemutatni, hogy a vállalkozás megalakítása után az adott tevékenységet 
milyen szabályrendszer keretében végezhetjük hatékonyan és jogszerűen. 

Reméljük, rövid összefoglalónk áttekintését követően a vállalkozni szándékozók 
tudni fogják, mit és hogyan kell intézni annak érdekében, hogy információkhoz 
jussanak és a problémák inkább már csak megoldandó feladatnak tűnjenek.

Az egyik ilyen érdekszövetség, melyhez bizalommal fordulhatnak az induló vállal-
kozások:

VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
www.vallalkozo.info
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7. FELHASZNÁLT IRODALOM

 ❧ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 ❧ Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
 ❧ Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény,
 ❧ A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 ❧ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, va-
lamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

 ❧ Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet,
 ❧ Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendsze-
resített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet,

 ❧ A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 ❧ A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei
 ❧ 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
 ❧ Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges ké-
pesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

 ❧ a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különleges sza-
bályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

 ❧ a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kis-
kereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény

 ❧ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 ❧ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény

 ❧ 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről

 ❧ az 1995. évi XC törvény az élelmiszerekről, az Élelmiszer törvény és annak 
végrehajtási utasítása 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az 
élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról (Módosításai: 
35/1996. (XI.30.)FM-NM-IKIM együttes rendelet 45/1999.(IV. 30.) FM-
EüM-GM együttes rendelet) szabályozza

 ❧ a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek elő-
állításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

 ❧ 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról
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 ❧ 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének 
feltételeiről

EGYÉB FORRÁSOK

- www.adonet.hu
- www.adozona.hu
- www.onadozo.hu
- www.nav.gov.hu
- www.magyarorszag.hu
- www.cegiranytu.hu
- www.adoforum.hu
- www.nyilvantarto.hu
- www.kehk.hu
- www.ksh.hu
- www.vallalkozo.info
- www.egyenivallalkozas.info.hu
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