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A cégalapítás útvesztői 

 
 
 

Előszó 
 
 

 

Először is, külön kell választani a cégalapítás előtti és utáni 

teendőket ahhoz, hogy át tudjuk tekinteni milyen jogszabályok 

fognak ránk vonatkozni! 

 

 

Melyek a cégalapítás előtti teendők? 

 

 

A tanulmányból megtudja! 
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Legfontosabb teendők a cégalapítás előtt: 

 

 

- Megfelelő cégforma kiválasztása.   (Gt.) 

- A kiválasztott cégformára vonatkozó egyéni felelősségi 

szabályok   megismerése.    (Gt.) 

- A cégnév megválasztása:    (Cégnév ellenőrzés) 

- Tevékenységi kör meghatározása:   (TEÁOR) 

- Személyes közreműködés módjának megválasztása:           

(Jogi segítség) 

- A vezető tisztségviselőkre, ügyvezetőkre vonatkozó 

rendelkezések  megismerése.  (Gt.) 

- A társasági üzletrészre vonatkozó családjogi szabályok 

ismerete: (Jogi segítség) 

- A társasági üzletrészre vonatkozó elidegenítési, átruházási 

szabályok áttekintése:   (Jogi segítség) 

- A társasági üzletrészre vonatkozó öröklési szabályok 

ismerete:  (Jogi segítség) 

- ÁFA kötelezettség szabályai.    (ÁFA tv.) 
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Érdekli mi a teendő a cégalapítás után? 

 

 

 

 

A cégalapítás utáni teendők: 

 

- Könyvelő (adótanácsadó) választása.   (Szja) 

- Hitel lehetőségek, pénzforrások felkutatása:   

(Hitelkereső) 

- Pályázati kiírások tanulmányozása     (Pályázat-figyelő) 

- Marketing feladatok ellátása  (Marketing tanácsadás) 

 

 

Amennyiben további segítségre van szüksége a jogszabályok 

értelmezése terén hívjon bátran! 
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A cégalapítás érdekli? 

Forduljon hozzám bizalommal! 

 

 Dr. Pámer Zsuzsanna  

            ügyvéd 

 

 Iroda: 6720 Szeged  

 Feketesas u. 25. I/2. 

 Telefon: 62/421-050 

 Mobil: 06-30-278-3638 

 Fax: 62/443-267 

 Web: http://www.cegalapitas-szeged.com/ 

 

 

 

 

 

 

 


