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A sikeres vállalkozás záloga! 

(10 aranyszabály a cégalapítás előtt) 

 

Előszó 

 

Hiszek abban, hogy sikerre lehet vinni bármelyik 

vállalkozást, ha megfelelően elő van készítve a 

kezdetektől, tehát a cégalapítást közvetlenül megelőző 

teendőktől, egészen az alapítást követő legfontosabb 

feladatokig. 

 

Milyen egy eredményes vállalkozás? 

 

Az alábbi tanulmányból megtudja! 
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Nem elérhetetlen cél, olyan vállalkozást létrehozni, 

amely minden tekintetben eredményt fog produkálni! 

 

Gondolok elsősorban a megfelelő cégforma kiválasztásától 

egészen a marketing eszközök tárházának bevetéséig 

mindenre, amitől függ az eredményesség. 

 

 

Melyek a sikeres vállalkozás legfőbb ismérvei? 

 

Álláspontom szerint egy sikeres vállalkozás rendelkezzen „ütős” 

cégnévvel, vevő-orientált koncepcióval, az adott tevékenység 

végzéséhez megfelelő szaktudással és annyi tőkével, hogy el 

tudjon indulni. Fontosnak tartom azoknak a tevékenységi 

lehetőségeknek a felkutatását is, amelyekből már a kezdetekkor 

pénzt lehet „csinálni”. Ehhez tippeket talál honlapunk „Üzleti 

ötletek” oldalán. 

 

 

Érdekli mi a siker titka? 
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Érdemes megismerni! 

 

 

10 aranyszabály a cégalapítás előtt: 

 

- Forduljon szakemberhez az előzetes információk 

beszerzése érdekében! 

 

- Válasszon a tevékenységéhez leginkább megfelelő 

cégformát. 

 

- Ismerje meg a kiválasztott cégformára vonatkozó egyéni 

felelősségi szabályokat! 

 

- Szerezzen információt a személyes közreműködés 

módjának szabályairól.  (Ingyenes tanácsadás) 
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- Tájékozódjon a vezető tisztségviselőkre, ügyvezetőkre 

vonatkozó anyagi felelősségi rendelkezésekről.  

(Társasági törvény) 

 

- Ismerje meg a társasági üzletrészre vonatkozó családjogi  

    szabályokat.  (Ingyenes tanácsadás) 

 

- Fontos megismerni továbbá a társasági üzletrészre 

vonatkozó elidegenítési, átruházási és öröklési 

szabályokat is.  (Ingyenes tanácsadás) 

 

- Válassza ki a tevékenységének leginkább megfelelő ÁFA 

kört, mert később nehéz lesz másikba átmenni.  (ÁFA 

törvény) 

 

- Tájékozódjon, hogy milyen kötelezettségek terhelik 

közvetlenül a cégalapítást követően.  (Ingyenes 

tanácsadás) 

 

- Forduljon könyvelőhöz, hogy cége minél kedvezőbb 

adózási lehetőségekhez jusson. 
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A siker mindenki számára fontos és hinni  kell abban, 

hogy éppen az általunk alapított vállalkozás lesz igazán 

sikeres! 

 

Hinni kell önmagunkban, a képességeinkben és abban, 

hogy a gondos előkészítésnek, az odaadó munkának és 

a tisztességes hozzáállásnak az eredménye csakis a 

SIKER lehet! 

 

Szeretne céget alapítani? 

Keressen bátran, segítek Önnek! 

 

   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 


