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A  V Á L L A L K O Z Á S  B E I N D Í T Á S A  L É P É S R Ő L  L É P É S R E 

 

1. SZLOVÁKIA A MAGYAR ÜZLETEMBER SZEMÉBEN 

 

Magyarország és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság 1993. január 1-jével 

történt szétválásával létrejött Szlovák Köztársaság a 631-es közös 

határszakaszával, hét vasúti és tizennyolc közúti határátkelőjével természetes 

gazdasági partnerei egymásnak, amit erősítenek a hasonló szokások, azonos 

szállítási és minőségi standardok, minimális szállítási költségek, operatív 

kapcsolattartási és szállítási lehetőségek, egymás szállításait kiegészítő 

struktúrák, s nem utolsó sorban a gazdasági integrációkban és nemzetközi 

szervezetekben vállalt kötelezettségek hasonló megítélése.  

Az önállóvá vált Szlovákia 1993. október 4-én írta alá az EU Társulási 

Megállapodást, ami 1995. február 1-vel lépett életbe. A politikai és a 

gazdaságirányítási változásoknak, illetve ezek eredményeinek köszönhetően 

1995. január 1-től WTO –tag, 2000. szeptember 28-án aláírták a megállapodást 

Szlovákia OECD tagságáról, 2003. március 29-től a NATO, majd 2004. május 

1-től az EU tagja.  

 

A 2003. évet Szlovákiában a radikális reformok jellemezték. A reformoknak, a 

külföldi kereslet erősödésének, s a közvetlen működőtőke-beáramlásnak 

köszönhetően 4,2%-os volt a gazdasági növekedés. A másik oldalon viszont a 

2002. évi növekedéssel szemben csökkent a reálbér, mérséklődött a fogyasztás, 

amit a befektetéseknek köszönhetően kompenzált az export növekedése. A 

gazdaság legnagyobb problémája a javuló tendencia ellenére a költségvetés és a 

folyó fizetési mérleg magas hiánya.  

Ugyancsak a külföldi befektetések élénkülésével, a hazai beszállító kör 

tágulásával magyarázzák a munkanélküliség csökkenését, ahol komoly 

problémát okoznak a nagy regionális különbségek (4-34%). A foglalkoztatási 

helyzet javulásához feltehetően hozzájárultak a munkaerő-piaci és szociális 

reformok is, rugalmasabb alkalmazási feltételek, szigorúbb segélyezés.  

Az infláció tavalyi és idei alakulását az adóreform határozza meg, vagyis a 

hatósági árak felszabadítása, s így 75%-át a központi intézkedések adták.    

A 2002. év rekord mértékű tőkebevonása után 2003-ban a tőkebevonás lelassult 

(0,87 Mrd USD), ahol meghatározóak a privatizációs bevételek. Megkezdődött a 

stratégiai nagyvállalatok privatizációja (villamosművek, áramelosztók, 

hőerőművek, víz- és csatornázási művek, vasút, repülőterek), ahol lehetőség van 

49% feletti részarány értékesítésére is.   

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai: a költségvetési hiány és az 

infláció csökkenése, a foglalkoztatottság növelése, kisebb és hatékonyabb állam, 

közkiadások reformja egyrészt a pénzügyi konszolidáció, másrészt a 

transzparencia és jogérvényesítés növelése érdekében.  



 

 

1.1 MAGYAR ÁRUK ÉS VÁLLAKOZÓK PIACI HELYZETE 

A FOGADÓ ORSZÁGBAN 

 

A reláció a természetes partnerségből adódóan rendkívül kedvező lehetőségeket 

biztosít a kis- és középvállalkozóknak, s így azok az elsődleges üzleti 

lehetőségeket és partnereket elsősorban itt keresik, s ennek köszönhetően 

részarányuk (45-47%) és számuk (7000) a forgalomban rendkívül magas, és 

egyre nő. Érdeklődésük évente folyamatosan emelkedik. A megkeresések 

jellemzője az áru- és szolgáltatáskereskedelem, valamint a tőkekapcsolatok 

valamilyen formában történő összekapcsolódása.   

A magyar-szlovák árucsereforgalom (E: 744,3 M EUR – 141,5%, I: 822,2 

MEUR – 114,1%) évek óta az átlagot messze meghaladó volumenben 

növekszik. Ezzel összhangban az export több mint 40%-os növekedésével a 

szlovák aktívumot, ami 2000-ben még a magyar export volumenével volt azonos 

(286 M USD), a magyar kereskedelempolitikai érdekeknek megfelelően 2002-

höz viszonyítva 60%-kal sikerült csökkenteni. 

Az elkövetkezendő időben a szlovák piac további felértékelődésével lehet 

számolni az alábbiak miatt: A szlovák befektetéseknél a magyar beszállítási 

lehetőségek kihasználása egyre bővül.  

A kis- és középvállalatoknak mind volumen, kockázat, költségek, áruszerkezet, 

mind pedig tőkekihelyezés szempontjából ideális feltételeket biztosít a reláció.  

A magyar-szlovák árucsereforgalomban a minimális részarányt képviselő 

mezőgazdasági, élelmiszeripari területeken a liberalizáció ellenére – főleg a 

számunkra érdekes tételeknél – jelentős vám, illetve kvótarendszer van 

érvényben, ami megszűnik.  

A 4 Mrd USD forgalommal rendelkező cseh – szlovák vámunió megszűnése 

után a magyar termékek azonos versenyhelyzetbe kerülnek a cseh árukkal, ami 

még javulhat a kedvezőbb szállítási feltételek és költségek miatt.  

Az árucsereforgalmat érintő certifikációs és bevizsgálási problémák várhatóan 

megszűnnek, ami komoly könnyítést jelent elsősorban a kis- és 

középvállalkozók szállításainál.  

A regionális együttműködés jelentősége, amire az EU támogatási rendszere 

épül, megnő, ami további lehetőségeket indukálhat elsősorban a turisztikai, 

közlekedési, környezetvédelmi, biztonságtechnikai infrastruktúra kialakításában, 

valamint a szolgáltatáskereskedelemben.  

A vám- és személyforgalmi határok megszűnése komoly lehetőségeket biztosít a 

forgalomban alacsony részarányt képviselő szolgáltatáskereskedelemnek.  

A gazdasági növekedésből adódóan a vásárlóerő növekedése, valamint a 

beszállítói lehetőségek kiszélesedése további keresletnövekedést indukálhat.  

 

 



 

 

 

1.2 A KÜLGAZDASÁG SZABÁLYOZÁSA 

 

 

 

A piac- és fogyasztóvédelmi rendszer (vizsgálatok, tanúsítványok, garanciák) az 

E-jogharmonizáción belül a kötelező állami bevizsgálások helyett az önkéntes 

megfelelőség értékelésére épül az egyéni felelősségvállalás alapján. A rendszer a 

termékeket 8 eljárási rendbe sorolja az önkéntes nyilatkozattól a kötelező 

bevizsgálásig. Az EU akkreditált intézményében történt bevizsgálást elfogadják, 

bizonyos termékekre regisztrációt, illetve szakhatósági engedélyt írnak elő.  

A szlovák külkereskedelmi engedélyezési rendszer az EU-val harmonizált, 

jelentősen liberalizált, csak a speciális és veszélyek anyagokra korlátozódik.  

Munkaerőáramlás: A más EU-tagországokból érkező munkaerő szabad 

áramlását nem korlátozzák. A szlovák munkaadónak 7 napon belül be- és 

kijelentési kötelezettsége van a területileg illetékes munkaügyi hivatalnál más 

ország állampolgárának alkalmazásáról. Ugyanígy 7 napon belüli be- és 

kijelentési kötelezettsége van a szerződés alapján magyar vállalat részéről 

kiküldött dolgozókról a szerződő felek valamelyikének.  

A munkavállalóknak nincs bejelentési kötelezettsége a munkavégzéssel 

kapcsolatban. Ha hosszabb ideig, várhatóan 90 napon túl folyamatosan végez 

munkát szlovák vagy magyar cég alkalmazásában, esetleg önállóan, akkor be 

kell jelentkezni az Idegenrendészeti Hivatalnál (Cudzinecka Policia), ahol 

három héten belül ún. azonosító (információs) kártyát kap, addig pedig egy 

igazolás helyettesíti a kártyát. A kártyát a magyar útlevél vagy a magyar 

személyazonossági igazolván adatai alapján állítják ki. A kiállítás feltétele: 

lakhatás igazolása és teljes körű egészségbiztosítás. (EU-tagország 

állampolgárainak jövedelemigazolás és tartózkodási jogcím igazolása nem 

szükséges.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 SZLOVÁKIA KERESKEDELMI ÉS ÜZLETI KULTÚRÁJA 

 

 

  A rendkívül széles skálán mozgó üzleti és a szétesett vállalatközi kapcsolatok, 

valamint a keresleti és kínálati oldal gyors változása miatt kiemelt fontosságú az 

üzleti kapcsolatokban – a közelség ellenére is – a kommunikáció és a PR- 

tevékenység. Ezért nagy jelentősége van az egynapos kiutazással megoldható 

koncentrált piaci megjelenésnek (cél- és partnerorientált üzletember-találkozó, 

vásári infostand).  

 

Az értékesítési csatornák a rendszerváltás, de főleg a szövetségi állam 

megszűnése után szétestek, az ágazatok nagy részében önszerveződés útján 

alakultak ki a kis-, a nagy-, valamint a külkereskedelmi tevékenységet végző 

vállalkozások, amelyek jellemzői a kis-, a nagy- és a külkereskedelmi, valamint 

a termelői export, illetve felhasználói importtevékenység összekapcsolása. Az 

áruházi láncok ellátására létrehozott megfelelő nagykereskedelmi vállalatok 

hiány különösen érzékenyen érinti a magyar élelmiszer- és mezőgazdasági 

exportot, mivel a folyamatos, jelentős mértékű, megfelelő logisztikai bázissal 

rendelkező magyar érdekeltségű, magyar árukat szélesebb választékban, 

nagyobb volumenben, közös marketing bevezetésével forgalmazó vállalatok 

hiányoznak, s a konkurens szállítók tulajdonában lévő cégek nem érdekeltek a 

magyar termékek forgalmazásában.  

Az üzleti élet szabályozásánál a magyartól eltérően a kereskedelmi 

kapcsolatokat a Kereskedelmi (vállalkozók jogi állása, társaságok, verseny, 

bíróságok, kereskedelmi szerződések feltételei) és a Polgári Törvénykönyv 

(szerződéskötés, módosítás) szabályozza.  

A szokványok használata sokkal szélesebb körű, mint Magyarországon, amire 

megfelelő lehetőséget biztosít a Kereskedelmi Törvénykönyv és az Incoterms.  

Az ügylet előkészítésénél a személyes kapcsolatok dominálnak, fontos a bizalmi 

kéz. A törvényi szabályozás szigorodásával (tisztségviselők felelőssége, 

kötelezettségbehajtás szigorodása) az üzleti kockázat a magyarhoz közelít, s 

ezért fontos a jogosultságok, cégkivonatok ellenőrzése, bonitásvizsgálata, a 

szerződések formai előírásainak betartása.  

Szerződéskötésnél az írásos részleteknek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, a 

nemzetközi szerződésminták kevésbé elterjedtek, az Incoterms paritásainak csak 

szűk körét (EXW, FCO) alkalmazzák. A tárgyalások és a szerződéskötés nyelve 

általában szlovák, kisebb részarányban német vagy angol.  

Külön ki kell emelni a nagyobb szállítási kockázatot, amire célszerű megfelelő 

garanciát kérni. A kereskedelmi viták rendezésénél eddig alapvetően a szlovák 

jogrend alkalmazásához ragaszkodta a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

Döntőbíróságai eljárásával szemben. Itt pozitív változást hozott, hogy 2002. 

július 1-től bármely jogi személy alapíthat döntőbíróságot, valamint 2002. 



október 4-től megkezdte működését Szlovákiában az Európai Döntőbíróság 

(Centre de mediatgion et d´arbitrage) helyi intézménye. 

A Szlovákiában érvényes valuta- és devizajogszabályok, a fizetési szokványok 

megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak. A legproblematikusabb terület a 

finanszírozás. Nagyobb méretű vagy hosszútávú üzlet megkötését megelőzően, 

vagy befektetés realizálása előtt célszerű megfelelő információkat szerezni a 

partner fizetőképességét, tőkeerősségét illetően.   

Ehhez segítséget nyújt a Kereskedelmi Iroda. Bonyolultabb megállapodás 

megkötésénél, cégalapításnál célszerű ugyancsak a Kereskedelmi Irodához, 

illetve az általa ajánlott ügyvédhez fordulni.    

 

A kétoldalú áruforgalomban legelterjedtebb fizetési mód a legnagyobb 

biztonságot nyújtó akkreditív. A szlovák vevők azonban mindinkább a halasztott 

fizetésre (60-120 nap) törekednek – forgótőkehiányuk miatt. A szlovák 

gazdaságot gyakorlatilag megbénító körbetartozás jelentős árcsökkentő tényező 

lehet, de csak megfelelő garanciákkal szabad alkalmazni.  

Az elmúlt időszakban hatályba lépett csődtörvény-módosítás szerint nemcsak az 

ellen indítható csődeljárás, akinek a könyvelés szerint a passzívumai 

meghaladják az aktívumokat, hanem az ellen is, aki a megegyezett fizetési 

határidő leteltét követően 60 napon belül sem fizetőképes.   

 

A Szlovák Nemzeti Bank 3/1995, 5/1997, 11/1997 Tt. számú rendeletei a 

kockázati alap képzéséről és feltöltéséről, a tőkemegfelelésről, a bankok 

devizaellátottságáról az EU-normáknak megfelelő biztonságos banki működést 

szabályozzák. A 2000. év a szlovákiai bankok működésének javítása 

szempontjából igen jelentős volt. Befejeződött a két legjelentősebb szlovákiai 

pénzintézet – az Általános Hitelbank (VUB) és a Szlovák Takarékpénztár – 

konszolidációja. A bankrendszer erősödését, működésének biztonságát jelzi a 

külföldi bankok terjeszkedése.  

A banki szolgáltatásoknál, főleg a devizaműveleteknél, nagy különbség van az 

egyes bankok szolgáltatási színvonala között, ami privatizáció után már kezd 

kiegyenlítődni (VÚB, ČSOB, Tatra Banka, SP). A bankok nagyobbik részének 

működési és garanciarendszere az elmúlt évek változásainak (jelzálog, vezetők 

anyagi felelőssége, betétvédelmi kockázati alapok) köszönhetően már kezd 

megfelelni az EU-normáknak.  

További pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezet a 28 biztosítótársaság – melyek 

között jelen vannak a nagy nyugat-európai társaságok is (NN, ALLIANZ stb) -, 

a hitelkártyák fedezetét vizsgáló Autorizacne centrumok, a klíring központok, 

továbbá mintegy 120 brókercég és kb. 30 speciális ügyleteket /lízing, faktoring 

stb./ bonyolító cég.  

Az értékpapírok forgatása viszonylag alacsony szintű. A váltók, csekkek 

használata liberálisabb, nem olyan szigorú, mint az európai országokban, ezért 

csak akkor biztonságos a használata, ha láttamozott banki váltót vagy csekket 



fogadunk el. A kötelezettségek behajtása a javulás ellenére ma is alacsony 

szintű. Fontos a kötelezettségek évenkénti elismertetése, mert 4 év után 

elévülnek. Sajnos a fenti problémák ellenére viszonylag magas a nyitva 

szállítások részaránya, ami előbb-utóbb problematikus lesz.  

A külpiaci jelenléttel kapcsolatban két specifikumot kell kiemelni. A 

Kereskedelmi Törvénykönyv nem ismeri a klasszikus kereskedelmi képviselete, 

erre csak fiókvállalat vagy gazdasági társaság formájában van lehetőség. A 

másik, hogy a közelség miatt széles körű lehetőségeket biztosít a fiókvállalat, 

amit azonban nagyon ritkán alkalmaznak. Ugyancsak nem volt még példa a 

KFC által képviselet nyitására biztosított támogatások igénybevételére.   

 

 

 

 

 

1.4 BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET, A VÁLLALATALAPÍTÁS 

FELTÉTELEI, KEDVEZMÉNYEI 

 

A szlovák jogrendszer teljes körű garanciát nyújt a szlovák Kereskedelmi 

Bíróságon bejegyzett természetes személy vagy külföldi tőkerésszel létrejött 

gazdasági társaság létrehozására és törvényes működésére. A magyar-szlovák 

üzleti kapcsolatokban leggyakoribb társasági forma a kft. és az rt. A gazdasági-

kereskedelmi társaságok létrehozásáról is rendelkező 513/1991. Tt. sz. 

Kereskedelmi Törvénykönyv és módosításai értelmében a kft. 200 ezer Sk (5000 

euro, tagonként minimum 30.000,- Sk), az rt. 1 millió Sk (25 000,- euro) 

minimális alaptőkével – min. 2 természetes vagy 1 jogi személy által alapítható.  

 

A szlovák befektetésösztönzési rendszer az alábbi törvényi szabályozásokra épül: 

 

Adókedvezmények: 2001. január 1-től 100%-os adóhitel 5 évre, 50%-os a 

következő öt évre további beruházásoknál, de csak a 2003. december 31-ig 

alapított cégeknél.  

Az 1999. március 30-i 366/1999 Tt. sz. törvény értelmében ha a Szlovákiában 

bejegyzett gazdasági társaságban a külföldi részarány legalább 60%, a társaság 

adója 100%-ának mértékéig adókedvezményt élvez azon öt egymást követő 

adóévben, hogy előző évben első alkalommal termelt adóköteles jövedelmet. Ez 

a rendelkezés csak azokra a társaságokra vonatkozik, melyek EUR-ban vagy 

más valutában befizetett alaptőkéje legalább 4,5 M EUR, ill. 3 M EUR, ha a 

társaság olyan körzetben jön létre, ahol a megelőző naptári év végén a 

munkanélküliség aránya legalább 10% volt, vagy 2 M EUR abban az esetben, ha 

a társaság alaptevékenysége idegenforgalmi vagy számítástechnikai szolgáltatás, 

pl. rendszerprogramozás és felhasználói programok készítése, berendezések 

használata.   



Ha a vállalkozás kimerítette az öt éves adókedvezményt, a következő öt évben 

újabb adóhitel felvételére nyílik lehetősége, melynek mértéke 50%. Ehhez 

azonban további 4 M EUR, illetve 3,0 M EUR tőkeemelést kell végrehajtani, 

ami külföldről származó befizetés ugyanúgy lehet, mint tárgyi apport.  

Befektetési támogatások: 2002. január 1-től érvényes, az EU-konformitás 

jegyében egységes keretbe foglalja a befektetési támogatások, mint állami 

támogatások igénybevételének lehetőségeit adókedvezmény (10 év), új 

munkahely-teremtési (30-160e SK/750-4.000 EUR/fő) és átképzési támogatások 

(10eSK/250 EUR/fő) formájában. Az új munkahely-teremtési támogatást 10.000 

EUR-ra, az átképzési támogatást 5.000 EUR-ra akarják emelni.  

Ipari parkok: új törvény érvényes, mely szerint az önkormányzatok max. 90%-

os állami támogatás igényelhetnek az infrastruktúra kiépítésére.  

Az amortizáció gyorsított, mely szerint új termelő gépek és berendezések 

leírását saját terv szerint 5 év alatt kell lebonyolítani, az évi legmagasabb érték 

30%. Az épületek leírásának éves mértéke max. 5% (vagy 40 év). A törvényi 

szabályozások mellett egy egész sor intézkedés hivatott segíteni a tőkebevonást: 

kiemelt beruházási kategória, egyszerűsített eljárás, devizatörvény liberalizálása 

ingatlanszerzésnél, differenciált ingatlanbecslés megszüntetése, 

beruházásvédelmi megállapodások körének bővítése, intézkedéscsomag a 

vállalkozásfejlesztés és befektetésösztönzés jogi és szabályozási kereteinek 

javítására, külföldiek tartózkodásának megkönnyítése (EU), iparűzési szabályok 

módosítása az adminisztratív akadályok csökkentésére. 

A szlovák adórendszer közvetlen és közvetett adókból áll. Közvetlen adók a 

személyi jövedelemadó – egységes (19%), valamint a vagyonadók, mint az 

útadó, ami Magyarországon a járműadónak felel meg, az ingatlanadó (földadó, 

épület/építményadó), az ingatlanátruházási adó (3%). 2004. január 1-től 

megszűnt az örökösödési és az ajándékozási adó.  

Közvetett adók: általános forgalmi adó (egységesen 19%), fogyasztási adó 

(szénhidrogén fűtőanyagok, kenőanyagok, alkohol, sör, bor, dohánytermékek). 

Ezek Magyarországon a jövedéki adókörbe tartoznak. Szlovákiában a helyi adók 

köre igen korlátozott, pl. a helyi vendéglátó egységek, valamint különféle 

szervezetek rendezvényeinek bevétele utáni kötelező befizetés az 

önkormányzatnak (0,5%).  

 

A munkavállaló biztosítását a munkáltató fizeti a munkavállaló adóalapja 

35,2%-ának mértékéig, míg a munkavállaló biztosításaira adóalapjának 13,4%-

át fizeti. 

A szabadfoglalkozású személyek számára 2004-től lehetővé teszik, hogy a 

vállalkozókhoz és iparosokhoz hasonlóan általányadót fizessenek.   

A garanciaalapból (új néven garanciabiztosítás) fizetik csőd esetén a béreket, 

végkielégítést, munkahelyi balesetből vagy betegségből következő kártérítést.  

 



Újdonság: a tartalékalapból (2,75%) képződik az egyes alapokban jelentkező 

hiány pótlása.  

Szülők esetében a biztosítási összeg gyermekenként 0,5%-kal csökken (ennek 

kompenzálására emelték 2,75%-ra a tartalékalapot). 

Egyéni vállalkozó munkanélküli biztosítása szabadon választható 2-2,5% között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 MAGYAR-SZLOVÁK ÜZLETI KAPCSOLATOK 

 

 

 

A két ország természetes partnerségéből adódóan az üzleti kapcsolatok is 

rendkívül széles skálán mozognak: áru- és szolgáltatáskereskedelem, kétoldalú 

tőkekapcsolatok, regionális együttműködés. A reláció lehetőségeit jól 

érzékelteti, hogy a folyamatosan növekvő árucsere-forgalom volumene egy főre 

vagy területre vetítve többszöröse a V4-es országokénak, s az ide irányuló 

működőtőke-kihelyezés mértéke továbbra is a legnagyobb.  

A reláció meghatározó eleme a mikro-, kis- és középvállalkozók átlagon felüli 

részaránya a forgalomban (45-47%) és rendkívül magas száma (7.000).  

 

A magyar-szlovák árucsere-forgalom évek óta az átlagot messze meghaladóan 

növekszik, az export sokkal nagyobb mértékű dinamikája mellett, s volumene a 

sokkal nagyobb közép-európai országokéval azonos nagyságrendű. 2003-ban 

folytatódott az előző évi kedvező tendencia, de még nagyobb dinamikával. Ezzel 

összhangban az export több, mint 40%-os növekedésével a szlovák aktívumot, 

ami 2000-ben még a magyar export mértékével volt azonos (286 M USD), a 

magyar kereskedelempolitikai érdekeknek megfelelően 2002-höz viszonyítva 

60%-kal sikerült csökkenteni, s a forgalom szempontjából elfogadható szintre 

hozni.  

 

A legfontosabb tőkeexportáló országok Szlovákiába Németország, Hollandia, 

Ausztria, majd Olaszországot, Franciaországot nagyságrendileg azonos 

tőkekihelyezéssel követve Magyarország, ami a 7. legnagyobb tőkeexportáló 

ország, részaránya több mint 5%.  A tőke meghatározó része az ipari szférába 

érkezett. Magyarország helyzete jól mutatja az érdeklődést, aminek 

eredményeként a magyar tőkekihelyezés elsődleges célpontja évek óta 

Szlovákia.  

A Kereskedelmi Iroda nyilvántartása alapján a magyar tőkekihelyezések 

szerződéses állománya 1,4 Mrd USD, aminek nagy részét a nagyvállalatok 

adják, de egyre jelentősebb az érdeklődés a hazai mikro-, kis- és középvállalatok 

részéről, amik száma meghaladja a 400-at. Számukra a természetes partnerség, a 

befektetési lehetőségek mértéke és kockázata szempontjából Szlovákia 

elsődleges célpontot jelent, különös tekintettel a reprivatizációs lehetőségekre. 

(A tartozások fejében állami tulajdonba visszakerült üzemek újbóli 

privatizációja elsősorban a feldolgozóipar területén.) 

A kis- és középvállalati tőkekihelyezésnél a szolgáltatási és kereskedelmi szféra 

mellett egyre jobban előtérbe kerül a feldolgozóipar és a turisztika, s új 

területként jelentkezik a környezetvédelem és beszállítói projektek. Az utóbbi 

időben ugyancsak felerősödött a saját szállításokhoz kapcsolódó értékesítési 

bázis, logisztikai központok kialakítása iránti igény. Ez a folyamat az EU-



csatlakozással és adóreformmal érezhetően felgyorsult. A tőkekapcsolatoknak, 

ezen belül a szlovák forráshiány miatt elsősorban a magyar tőkekihelyezésnek, 

további komoly impulzust adhat az EU-csatlakozás után a regionális 

együttműködésre épülő közös projektek kialakítása, aminek csírái a 

hulladékkezelés és –hasznosítás, biztonságtechnika, turizmus, infrastruktúrák 

kiépítése és a szolgáltatáskereskedelem területén már jelentkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IPARVÁLLAKOZÁS – HOGYAN KEZDJÜK EL, ÉS MIRE VAN 

SZÜKSÉGÜNK 

 

A vállalkozások létrehozása esetén a kezdő elhatározás csak az első lépés azon 

az úton, amely az adott vállalkozás törvényes keretek között történő létrejöttéhez 

vezet. 

 

 

 

1. lépés   

 

Első lépésként el kellene dönteni azt, hogy milyen területen kívánunk 

vállalkozni, vagyis meg kell határozni a vállalkozás tárgyát. A választás esetén 

megfelelő segítséget nyújt az internet, a cégjegyzék vagy az iparvállalkozások 

jegyzékének oldalai. Az egyes vállalkozói szubjektumok esetében figyelmet kell 

szentelni annak, mi a vállalkozások tárgya.  

 

 

AZ IPARVÁLLALKOZÁS 

 

 

Az iparvállalkozás fogalma alatt azt a folyamatosan, a vállalkozó által önállóan, 

a saját nevében és a saját felelősségére végzett cselekvést értjük, amelynek célja 

nyereség szerzése. Vállalkozók lehetnek egyének (természetes személyek) és 

kereskedelmi társaságok (jogi személyek). 

Ugyancsak vállalkozó – azon egyéneken kívül, akik a cégjegyzékben 

szerepelnek, vagy iparengedély alapján végeznek vállalkozást – az az egyén, aki 

a megadott formákon kívül, külön előírások alapján vállalkozik (pl. orvosok, 

gyógyszerészek, ügyvédek, jogászok, jegyzők és azok szabadalmazott 

képviselői, becsüsök, tolmácsok, hitelesítők és adótanácsadók, restaurátorok 

stb.). A szolgáltatást nyújtó egyéneknek szerepelniük kell a megfelelő szakmai 

kamara, esetleg minisztérium jegyzékében.  

Iparvállalkozást természetes vagy jogi személy végezhet, amennyiben teljesíti a 

megfelelő jogi előírásokat. A törvény nem tartalmazza azokat a 

tevékenységeket, melyek az iparvállalkozások körébe tartoznak, ellenben 

felsorolja mindazon tevékenységeket, melyek nem tartoznak az 

iparvállalkozások körébe.  

 

 

 

 

 

 



NEM TARTOZIK PL. AZ IPARVÁLLALKOZÁS KÖRÉBE 

 

 

o az adott állam törvénye vagy jogi személy által behatárolt tevékenység, a 

külön törvények által, alkotóik által védett szellemi alkotótevékenység 

eredményeinek felhasználása, beleértve a kiadói tevékenységet vagy saját 

költségen történő sokszorosítást és terjesztést, 

o az orvosi feladatok elvégzésével összefüggő tevékenység, 

gyógyszerészek, logopédusok, pszichológusok, gyógyítók, egészségügyi 

dolgozók, beleértve a gyógynövények árusítóit is (kivételt képeznek a 

látszerészek, protéziskészítők, pedikűrösök), állatorvosok, állatgondozók 

és a nemesítési, ill. tenyésztési munkákat végző dolgozók, 

o ügyvédek, jegyzők, szabadalmazott képviselők és végrehajtók, becsüsök 

és tolmácsok, könyvvizsgálók és adótanácsadók, alkuszok, ügynökök és 

más olyan jogi személyek tevékenysége, akik tanácsadásra, közvetítésre 

vagy pénzügyi szolgáltatásokra szakosodtak a tőkepiacon, kollektív viták 

békebírái és közvetítői, szabadalmazott geodéták és kartográfusok, 

kultúrértékek és műgyűjtött tárgyak restaurátorainak tevékenysége, 

o szerencsejátékok és más hasonló játékok rendezői, 

o mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, 

o pályaüzemeltetés, 

o nyilvános telekommunikációs hálózat, ill. nyilvános telekommunikációs 

berendezések üzemeltetése, és a megfelelő előírások alapján nyilvános 

telekommunikációs szolgáltatások bebiztosítása, 

o rádió és televízió üzemeltetése, 

o rendszeres autóbuszjárat működtetése, 

o szabadalmazott építészek és építészmérnökök tevékenysége, 

o geológiai munkák tervezése, kiértékelése és végzése, 

o szociális szoláltatások, szociális megelőzés és tanácsadás, munkaügyi 

szolgáltatások, 

o oktatás és nevelés az oktatási rendszerbe sorolt oktatási intézményeken, 

egyetemi oktatás,  

o egészségügyi felügyelet biztosítása, 

o műszaki ellenőrzési és emissziós állomások működtetése, 

o környezetvédelmi szakvélemény kidolgozása, 

o környezetvédelmi ellenőrzési tevékenység, 

o jogi szolgáltatások nyújtása illeték fejében.  

 

Különleges fejezetet képviselnek az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos 

tevékenységek.  

Az ingatlanok, a lakóterületek és nem lakóterületek bérbeadása 

iparvállalkozásnak minősül, amennyiben a bérbeadás valamilyen más 

szolgáltatással is össze van kötve. A kocsiszínek és parkolók üzemeltetése 



kisiparos tevékenységnek minősül a megfelelő előírások alapján, vagy pl. ha a 

garázs vagy a parkolóhely több mint 5, nem az üzemeltető tulajdonában lévő 

gépjármű elhelyezésére alkalmas.  

 

A vállalkozás szervezeti formái a Szlovák Köztársaság idevonatkozó előírásai 

alapján általánosságban vannak meghatározva.  

 

Vállalkozni lehet, mint:  

o természetes személy, aki a cégjegyzékben nincs nyilvántartva, 

o természetes személy, aki a cégjegyzékbe be van jegyezve, 

o kereskedelmi társaság, 

o szövetkezet, 

o alapítvány, 

o egyesület.  

 

A Polgári Törvénykönyv szerint több egyén egy adott cél elérésének érdekében 

egyesülhet. Ezek az egyesületek azonban jogilag nem elismertek, amennyiben 

nincsenek bejegyeztetve a cégjegyzékbe vagy más a törvény által létrejött 

jegyzékbe.  

A csendestársi szerződés megkötése alapján a csendestárs részt vehet a 

vállalkozó vállalkozásában bizonyos betét letétele fejében. A betét lehet anyagi 

jellegű, tárgyi jellegű, jogi vagy más érték, amely a vállalkozásban 

felhasználható. A csendestárs jogosult a részesedésre a hozamból, ill. veszteség 

esetén csakis betétje nagyságának megfelelő résszel károsul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÜLFÖLDI KISIPAROSOK SZLOVÁKIÁBAN 

 

 

 

A Szlovák Köztársaság Európai Uniós tagságával egységes piac nyílik meg 

a kisiparos vállalkozók számára is.  

Arra a természetes személyre, aki az unió tagállamainak polgára, vagy a jogi 

személyre, akinek székhelye, üzemeltetési helye vagy főigazgatási helye az unió 

tagállamainak területén található (a továbbiakban mint „uniós személy“), szintén 

vonatkozna a törvény előírásai bizonyos eltérésekkel.  

Az uniós személy iparvállalkozást folytathat abban az esetbe is, ha:  

a kisiparos vállalkozása üzemeltetésnek alapvető általános feltételeként 3 

hónapnál nem régibb kivonatot mutat fel a büntető nyilvántartásról szlovák 

nyelvű hitelesített fordításban (amennyiben ez a fajta okmány az adott tagállam 

területén nem kerül kiadatásra, hasonló értékű bírósági vagy adminisztratív 

intézmény által kiadott okirattal helyettesíthető, amennyiben ilyen okiratok 

végképp nem kerülnek kiadatásra, egy megfelelő szerv előtt létrehozott eskü 

szükségeltetik, annak tartalmának és az aláírásnak a hitelesítésével).  

A kisiparosi szakmai megfelelőséget bizonyító okiratot helyettesítő módok: 

o  a tagállamban végzett önálló vállalkozói tevékenység időtartamáról és 

a tárgyról szóló okirat, 

o  a tagállamban végzett szakmai vezetői gyakorlat tárgyáról és témájáról 

szóló okirat,  

o  a tagállamba végzett nem önálló (alkalmazotti) tevékenység folytatásának 

időtartama és tárgya, igazolás a megfelelő végzettségről.  

 

Minden okirat a megfelelő, hitelesített fordításával együtt kerül benyújtásra.   

A pénzügyi hitelképesség az adott tagállam bankintézményeinek megfelelő 

bizonylataival igazolható. Az üzemeltetésre vonatkozó kötelező kárbiztosítások 

megkötéséről szóló megfelelő igazolást az adott tagállam biztosítási intézményei 

által kiadott okiratokkal kell igazolni, amelyekből kitűnik, hogy a biztosítás 

mértéke és feltételei megfelelnek a Szlovák Köztársaságban érvényes 

idevonatkozó előírásoknak.  

Mindezen dokumentumok nem lehetnek beterjesztésük idején régebbiek három 

hónapnál, és a megfelelő hitelesített szlovák fordítással együtt kell benyújtani 

azokat.  

 

 

 

 

 

 



AZ IPARVÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSE 

 

Általános feltételek:  

o  a 18. életév betöltése, 

o  jogi műveletek elvégzésére való jogosultság, 

o  feddhetetlenség.  

 

A jogi személy esetében ezeket a feltételeket a meghatalmazott képviselő vagy 

képviselők kötelesek teljesíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

A SZAKMAI ALKALMASSÁG 

 

 

Szakmailag megfelel, aki teljesíti a szakmai alkalmasság feltételeit, vagy 

a szakképzettség köv. feltételeit:  

o  szakképzettségről szóló szakbizonyítvány vagy más, a szak rendes 

elvégzéséről szóló igazolás, valamint legalább három éves, az adott 

szakban elvégzett gyakorlatról szóló igazolás birtokosa, vagy 

o  rokon szakképzettségről szóló szakbizonyítvány vagy más, annak 

elvégzését bizonyító igazolás, valamint az adott szakban eltöltött 

hároméves gyakorlatról szóló igazolás birtokosa, vagy 

o  középfokú szakiskolán szerzett érettségi bizonyítvány, középfokú 

szakmunkásképző iskolán vagy az adott szakot oktató gimnáziumon 

elvégzett tanulmányokról, vagy az adott szakon elvégzett felépítményi 

oktatásról, ill. Legalább kétéves gyakorlatról szóló igazolás birtokosa az 

adott szakból vagy rokon szakból, 

o  amennyiben az adott eset nem vonatkozik a fenn említett helyzetre, 

középfokú végzettségről szóló igazolás, valamint az adott kisiparosi 

tevékenység elsajátításáról szóló olyan igazolás birtokosa, melyet az arra 

akkreditált oktatási intézmény adott ki, és legalább hároméves 

gyakorlatról szóló igazolás birtokosa az adott szakból vagy rokon szakból, 

vagy 

o  a megfelelő szakon elvégzett felsőoktatási tanulmányok elvégzéséről 

szóló diploma birtokosa, és legalább egyéves gyakorlattal rendelkezik az 

adott szakból, ill. rokon szakból.  

 



Szakmailag alkalmas az az egyén is, aki a megfelelő szakképzettséget 

akkreditált oktatási intézetben szerezte, és szakmai bizottság előtt elvégzett 

kvalifikációs vizsgáról szóló igazolással rendelkezik.  

 

 

 

AZ IPARENGEDÉLY 

 

 

Az iparengedély jogi személyek számára a cégjegyzékbe való beírással lép 

érvénybe. Azon jogi és természetes személyek számára, akik nincsenek 

a cégjegyzékben nyilvántartva:  

o  a bejelentett iparvállalkozás esetében a bejelentés napján, ill. 

amennyiben más dátum van feltüntetve, a kezdés napján jön létre (a 

bejelentés napja az a nap, amikor minden jogi tartozék rendezésre 

került), 

o  koncessziós iparvállalkozás esetén a koncessziólevél átvételének 

napjától számítva.  

 

 

 

AZ IPARENGEDÉLY IGAZOLÁSA: 

o  az iparigazolvány, amely megfelel a törvény által meghatározott 

feltételeknek az adott ipartevékenység üzemeltetéséhez, ennek kiadásáig 

a bejelentés hiteles másolata annak igazolt átvételével,  

o  koncessziólevél, amely által a koncessziót kiadták, 

A vállalkozó ezekkel az okiratokkal igazolhatja tevékenysége jogosultságát.  

 

 

 

 

 

AZ IPARENGEDÉLY TERJEDELME 

 

 

Az iparengedély terjedelmét az iparigazolás vagy a koncessziólevél alapján 

ítélik meg az említett rész előírásainak figyelembevételével. Az iparengedély 

magába foglalja az engedélyt az iparvállalkozással összefüggő személy- és 

teherfuvarozásra is.  

 

 

 

 



 

A FELELŐS KÉPVISELŐ 

 

 

Abban az esetben, ha a vállalkozó nem teljesíti a szakmai feltételeket az 

ipartevékenység üzemeltetéséhez, köteles felelős képviselőt kijelölni.  

Ha a vállalkozó jogi személy, köteles megjelölni a felelős képviselőt, 

amennyiben mesterséget, kötött vagy koncessziós tevékenységet folytat.  

Amennyiben a vállalkozó természetes személy, megjelölheti a felelős 

képviselőt, akin keresztül állandó jelleggel működteti majd a kisiparos 

vállalkozást. Amennyiben azonban a vállalkozó nem teljesíti az előírt 

feltételeket a vállalkozás működtetéséhez, köteles megjelölni a felelős 

képviselőt.  

A felelős képviselő természetes személy, aki felelős a vállalkozás szakmai 

működtetéséért. A felelős képviselő a vállalkozáson keresztül munkaviszonyba 

kell, hogy legyen a vállalkozóval, ez nem érvényes, amennyiben a képviselő 

a vállalkozó felesége, férje, vagy amennyiben jogi személyről, társtól vagy 

tagról van szó.  

A felelős képviselőnek meg kell felelnie a vállalkozás működtetéséhez 

a Szlovák Köztársaság területén érvényes általános és különleges előírásoknak, 

valamint állandó lakhellyel kell rendelkeznie Szlovákia területén. 

A jogi személy felelős képviselője nem lehet a jogi személy ellenőrző 

szerveinek – mint pl. a felügyelőbizottság - , vagy más ellenőrző szerv tagja.  

Az iparvállalkozó felelős képviselője, akár jogi, akár természetes személy, nem 

lehet olyan személy, akitől jogerős végzés alapján három éven belül vonták meg 

az adott vállalkozásra vonatkozó engedélyt.  

A felelős vezető szerepét nem töltheti be semmilyen személy csak egy 

telephelyen belül. Indokolt esetben az iparvállalkozások hivatala jogosult 

kivételt tenni.  

Az a vállalkozó, akinek több telephelye van egy üzemeltető egységként 

működtetve, vagy egyesített üzemeltető egységei vannak, és azokban 

mesterségeket, kötött, vagy koncessziós kisiparosi tevékenységet folytat, köteles 

egy felelős képviselőt kijelölni, bizonyos esetekben többet, mindegyik telephely 

élére. Az a vállalkozó, aki természetes személy, és teljesíti a megfelelő 

előírásokat a vállalkozás vezetésére, a felelős vezető feladatának ellátását maga 

is elvégezheti egy telephelyen belül, vagy a törvény adta lehetőségeken belül 

több telephely számára is.  

A megfelelő képviselő kijelölését, valamint annak visszahívását a vállalkozó az 

iparvállalkozások hivatalának 15 napos határidőn belül jelenti be. Amennyiben 

a felelős képviselő megszakítja működését, a vállalkozó köteles 15 napon belül 

új képviselő kinevezésére a helyébe. Az új képviselő kinevezéséig folytathatja 

a vállalkozását, amennyiben ezáltal nem veszélyeztet emberi életet, egészséget, 

biztonságot. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a vállalkozást olyan 



természetes személy folytatja, akinek állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság 

területén van, és minden általános és egyéni feltételt teljesít a vállalkozás 

üzemeltetésére.  

 

 

2. lépés 

 

Amennyiben van elképzelése arról, hogy milyen céllal szeretne vállalkozni, 

érdemes ellenőrizni, hogy teljesíti-e az adott feltételeket (végzettség, gyakorlat 

stb.) a választott vállalkozás működtetéséhez. A megfelelő információkat 

a körzeti hivatalok szakosztályain lehet beszerezni (iparvállalkozások osztálya). 

 

Az iparvállalkozások két alapfajtáját különböztetjük meg:  

o  bejelentés általi ipartevékenységet, 

o  koncessziós ipartevékenységet. 

 

 

 

A BEJELENTÉS ÁLTALI IPARTEVÉKENYSÉG 

 

A következő fajtái léteznek:  

o  mesterség, 

o  kötött, 

o  szabad. 

 

A mesterségek működtetésének feltétele az adott mesterségre vonatkozó 

szakmai képesítés megszerzése. A következőkről van szó:  

o  lakatos, 

o  szerszámkészítő, 

o  fémmegmunkálás, 

o  fémek galvanizációja, 

o  zománcozás, 

o  munkagépek javítása, 

o  közúti gépjárműjavítás, 

o  karosszériajavítás, 

o  protézisek gyártása és javítása, 

o  ortopéd cipők készítése és gyártása, 

o  óraműves. 

o  kőfaragó, 

o  hentes, 

o  sör- és malátakészítés, 

o  tejtermékek gyártása, 

o  pék- és cukrászkészítmények gyártása, 



o  szőrmekészítés, 

o  asztalosmesterség, 

o  arany- és ékszerművesség, 

o  nyomdász, 

o  kőműves, 

o  ács, 

o  tetőfedő, 

o  bádogos,  

o  szigetelő, 

o  vízvezeték- és fűtésszerelő, 

o  hűtőberendezések beszerelése és javítása, 

o  villanyszerelő, 

o  gázszerelő, 

o  borbély és fodrász, 

o  kozmetikai szolgáltatások, 

o  vendéglátói tevékenység.  

 

A szakmai alkalmasság szakbizonyítvánnyal vagy más, a szak elvégzéséről 

szóló igazolással bizonyítható, valamint a szakmában töltött legalább 3 éves 

gyakorlatról szóló igazolással. A szakmában eltöltött gyakorlat idejébe 

beleszámítandó a kötelező vagy civil katonai szolgálatban eltöltött idő is, 

amennyiben annak folyamán az egyén a vállalkozás tárgyának megfelelő 

tevékenységet folytatott. A gyakorlatról szóló igazolás alatt a megfelelő katonai 

vagy civil szolgálat helyének szerve által kiadott írásos igazolás értendő. 

Ezek a kisiparosi tevékenységek bizonyos feltételek mellett bejelentés alapján 

működtethetők.  

A kötött tevékenységek működtetésének feltétele az egyéb módon megszerzett 

szakmai alkalmasság.  

Ezek pl. a következők:  

o  meghatározott nyomás-, emelő- és gázberendezések gyártása, 

beszerelése, javítása, rekonstrukciója, revíziók és vizsgák elvégzése, 

o  meghatározott elektromos gépek revíziója, 

o  irodai és háztartási elektromos berendezések, gépek javítása, 

karbantartása, 

o  optika, 

o  egyszerű építmények, kis épületek és azok változtatásai 

tervdokumentációjának és terveinek kidolgozása, 

o  építkezések és épületeken véghezvitt változtatások, 

o  építkezésvezetői munkakör betöltése, 

o  építkezési felügyelő munkakörének betöltése,  

o  pilótaiskola, 

o  idegen nyelvek tanítása, 

o  művészeti oktatás, 



o  kéménytisztítás és ellenőrzés, 

o  tűzvédelmi technikus és a tűzvédelem szakértője, 

o  geodéziai és kartográfiai munkálatok, 

o  tűzijátékok rendezése, 

o  II. és III. osztályú, valamint T1 alosztályú pirotechnikai termékek 

árusítása, 

o  utazási iroda működtetése, 

o  idegenvezetői működés, 

o  masszőr, 

o  étkeztetési szolgáltatásokkal egybekötött szállásadási szolgáltatások, 

o  kis vízi járművek működtetése, 

o  szabadalmazott személy működése, 

o  közbeszerzés, 

o  inszemináció,  

o  pedikűr, 

o  ingatlanügynökség, 

o  biztonságtechnikai szolgáltatások.  

 

A szabad iparos foglalkozásokhoz gyakorlatilag nem szükséges semmilyen 

szakmai végzettség.  

 

 

 

 

A KONCESSZIÓS KISIPAROSI VÁLLALKOZÁS 

 

Ezen tevékenységek csakis koncesszió alapján végezhetők. Ilyenek pl.:  

o  fegyverek és lőszerek gyártása, fejlesztése, 

o  a fegyverek furatának javítása, értéktelenítése, tönkretétele, 

o  fegyverek és lőszerek vásárlása, eladása, bérbeadása, 

o  fegyverek és lőszerek szállítása, 

o  robbanószerek kutatása, fejlesztése és feldolgozása, 

o  temetők üzemeltetése, 

o  pénzváltók működtetése, 

o  közúti közlekedés, 

o  futárszolgálat, 

o  állatorvosi asszanáció, 

o  vagyon- és személyvédelmi szolgáltatások, 

o  önkéntes árverések szervezése.  

 

Egyéni feltételként van feltüntetve ebben az esetben az egyén megbízhatósága 

is, elsősorban az élet-, egészség-, vagyonvédelem, valamint a jogvédelem és 

a közrend védelme esetében.  



Az iparvállalkozások hivatala megszabhatja a vállalkozás működésének 

feltételeit a vállalkozó számára. Legfőképpen a vállalkozás területének 

meghatározása és a koncesszió meghatározott időre szóló kiadása a jellemző. 

 

 

3. lépés 

 

Az iparengedély kiadásához a 3 hónaposnál nem régibb keltezésű büntető 

nyilvántartásból származó kivonatra van szükség. Hasonlóképpen szükségeltetik 

az adott ingatlanhoz való viszony igazolása (tulajdonosi vagy bérlői), ahol 

a vállalkozás helye lesz (ill. az esetleges telephelyek esetében) - ez a viszony 

vagy a tulajdonlevéllel (amennyiben a tulajdonosról van szó), vagy a bérleti 

szerződéssel (esetenként az adott ingatlanok bérletére vonatkozó 

előszerződéssel) igazolható. Úgyszintén elfogadható forma az ingatlan 

tulajdonosától származó nyilatkozat, amely alapján egyetért azzal, hogy az adott 

ingatlanban vállalkozás fog működni.  

Figyelembe kell venni, hogy amennyiben az ingatlan ingatlanadótól mentes, ez 

az adókedvezmény a vállalkozás megkezdésekor érvényét veszti. A tulajdonos 

éppen ezért köteles a körzeti vagy a községi hivatal megfelelő osztályán ezt 

a tényt bejelenteni. Amennyiben az ingatlant nemcsak a vállalkozás 

működtetésére, hanem más célra is használják (pl. lakóhelyként), bejelentheti, 

hogy az adott ingatlan melyik részén folyik a vállalkozás. Részletesebb 

tájékoztatást a községi vagy a körzeti hivatal megfelelő osztályán kaphatunk.  

Amennyiben a vállalkozás egyedi igazolásokhoz kötött, azokat is kötelesek 

vagyunk benyújtani (pl. egyetemi oklevél).  

 

 

 

 

4. lépés 

 

A következő lépés az iparengedély kiváltása. 

Az iparvállalkozás bejelentése és a koncesszió kérvényezése:  

 

Természetes személy esetében: 

Aki bejelentett vállalkozást akar működtetni, az az adott természetes személy 

lakóhelyének megfelelő iparvállalkozási hivatalban köteles azt bejelenteni. 

Külföldi személy esetében ez a hivatal az adott vállalkozás működési helyének 

megfelelő vagy a vállalkozás szervezési egysége helyének megfelelő hivatal. 

Amennyiben a Szlovák Köztársaság területén több szervezési egység van, 

a bejelentés helyét a külföldi vállalkozó belátására bízzák.  

 

A természetes személy a bejelentésében feltünteti:  



o  vezetéknév, keresztnév, lakhely, születési szám (egyéni adatok) és az 

arról szóló adat, hogy az adott vállalkozás működtetésére a bíróság nem 

adott ki számára tiltást, 

o cégmegnevezés, 

o  a vállalkozás tárgya, 

o  azonosító szám, amennyiben kiállították, 

o  a vállalkozás helye, 

o  telephelyek, amennyiben be vannak rendezve, 

o  a vállalkozás befejezésének időpontja, amennyiben az meghatározott 

időtartamban lesz működtetve, 

o  a vállalkozás kezdetének időpontja, amennyiben az nem azonos 

a bejelentés időpontjával. 

A bejelentésben fel kell tüntetni az adott felelős személy személyi adatait is.  

 

A természetes személy továbbá:  

o  köteles a bejelentett vagy a kötött vállalkozás esetében felmutatni 

szakmai alkalmasságot, ill. a felelős személy szakmai alkalmasságát, 

o  benyújtja a három hónapnál nem idősebb kivonatot a büntető 

nyilvántartásból, 

o  amennyiben ki van jelölve a felelős személy, annak büntető nyilvántartási 

kivonatát is csatolja, nem régebbit, mint 3 hónap, 

o  igazolja a telephely vagy a vállalkozás helyeként feltüntetett ingatlan 

használatának jogát, amennyiben azok címe különbözik az állandó 

lakcímtől, 

o  csatolja a felelős személy nyilatkozatát, miszerint annak nem volt 

hatóságilag megvonva az iparengedélye, ill. nincs bíróság vagy más jogi 

szerv által eltiltva az adott iparvállalkozás működtetésétől, 

o  csatolja a felelős személy beleegyezését az adott tevékenység 

betöltéséhez, 

o  csatolja a nyilatkozatit, miszerint a vállalkozás működtetésében nem 

gátolják különleges rendelkezések, a vagyona nem került csődeljárás alá 

egy esetleges csődeljárástól vagy kényszerű végkiegyenlítéstől számított 

három éven belül, ez érvényes arra az esetre is, amennyiben az adott 

időben csődeljárásra történt javaslat, de a javaslat nem megfelelő vagyoni 

fedezet miatt elutasításra került, a természetes személy köteles csatolni 

egy olyan nyilatkozatot is, amely által igazolásra kerül, hogy a vállalkozás 

működtetésétől a bíróság vagy más jogi szerv nem tiltotta el.  

 

 

Az iparengedély kiadásáért fizetendő illeték 1000.- SKK, okmánybélyeg 

formájában.  

 

 



A KONCESSZIÓLEVÉL 

 

 

 

Aki koncessziós vállalkozást akar végezni, az a koncesszió kiadását a megfelelő 

helyi hivatalnál kérelmezheti. A koncesszió kiadásához szükséges eljárás 

ugyanaz, mint a bejelentés esetében.  

Amennyiben a vállalkozás folytatásának feltétele a szakmai alkalmasság 

bizonyítása, a vállalkozó vagy az adott felelős személyre vonatkozóan 

a vállalkozó bizonyítja ezt. 

A koncessziólevél kiadásának illetéke 2000.- SKK, okmánybélyeg formájában.  

 

Jogi személy:  

Aki bejelentett vállalkozást akar folytatni, az adott vállalkozói hivatalban köteles 

azt bejelenteni, koncessziós tevékenység esetén a megfelelő hivataltól köteles 

a koncesszió kiadását kérvényezni.   

 

 

 

 

AZ IPARIGAZOLVÁNY 

 

 

Aki iparvállalkozást szeretne működtetni, az köteles ezt bejelenteni a jogi 

személy székhelyének megfelelő helyi vállalkozási hivatalnál.  

A bejelentésben a következőket kell feltüntetni:  

o  kereskedelmi megnevezés, székhely, jogi forma, a képviselő személy, 

személyek neve, lakhelye, a forma, amelynek alapján képviselik a jogi 

személyt, és a felelős vezető személyi adatai, 

o  azonosító szám, 

o  a vállalkozás tárgya, 

o  telephelyek, amennyiben be vannak rendezve, 

o  a vállalkozás befejezésének időpontja, amennyiben azt meghatározott 

időtartamban fogják működtetni, 

o  a vállalkozás kezdetének időpontja, amennyiben a cégjegyzékben már 

nyilvántartott jogi személyről van szó, és a vállalkozás kezdetének 

időpontja nem azonos a bejelentés időpontjával.  

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a felelős vezető személyes adatait is 

(amennyiben annak kinevezése kötelező). 

A külföldi személy köteles feltüntetni a Szlovák Köztársaság területén található 

telephely vagy szervezési egység címét, valamint a szervezési egység 

vezetésével megbízott személy személyes adatait is.  



Az alapító tagok vagy egyéb személyek benyújtják a jogi személy 

megalakításáról szóló igazolást.  

 

A jogi személy köteles továbbá:  

o  igazolni a kötött vagy bejelentett vállalkozás esetében a felelős vezetője 

szakmai megfelelőségét, vagy a vállalkozó nevére kiállított 

dokumentummal igazolni azt, 

o  a képviselők esetében csatolni a feddhetetlenségi bizonyítványt, 

o  amennyiben van kinevezett felelős személy, csatolni annak 

feddhetetlenségi bizonyítványát, 

o  igazolni a jogot a vállalkozás telephelyének, ill. székhelyének 

ingatlanhasználatára, 

o  csatolni a felelős vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tagja 

az adott jogi személy felügyeleti bizottságának, ill. más ellenőrző 

szervének, és arról, hogy a vállalkozás végzésétől nincs bírósági vagy más 

jogi szerv által eltiltva, 

o  csatolni az adott felelős vezető nyilatkozatát arról, hogy egyetért 

a kinevezésével, 

o  csatolni a nyilatkozatot, miszerint a vállalkozás működtetésében nem 

gátolják különleges rendelkezések, a vagyona nem került csődeljárás alá, 

o  a természetes személy köteles csatolni egy olyan nyilatkozatot is, amely 

igazolja, hogy a vállalkozás működtetésétől a bíróság vagy más jogi szerv 

nem tiltotta el.  

 

 

5. lépés 

 

Miután a megfelelő hivatal vállalkozói szakosztálya kiadta az iparengedélyt, 

kötelesek vagyunk egy ún. inspekciós könyvet hitelesíttetni (irodafelszerelési 

üzletekben vásárolható meg), amennyiben a telephelyet már berendezte. 

A hitelesítéshez 50.- SKK okmánybélyeg szükséges.  

 

6. lépés  

 

Amennyiben a helyi hivatal felé kötelességeit teljesítette, be kell jegyeztetnie 

vállalkozását az adott adóhivatalnál. 

A vállalkozói engedély kiadása után mindegyik vállalkozó köteles bejelentkezni 

a megfelelő adóhivatalnál.  

Az a jogi vagy természetes személy, amely megkapja az engedélyt vagy 

meghatalmazást az iparvállalkozás működtetéséhez, (pl. iparengedélyhez jut), 

vagy más jövedelemszerzési tevékenységet folytat a Szlovák Köztársaság 

területén, 30 napon belül köteles bejelentkezni a megfelelő adóhivatalnál.  



A határidő kezdete az engedély vagy meghatalmazás kibocsátása, vagy 

a jövedelemszerzési tevékenység megkezdése után következő nap.  

Amennyiben az adóalany megkezdi működését, vagy adó alá eső jövedelemhez 

jut, ezen tényt köteles bejelenteni az adóhivatalnak 30 napon belül. 

Az adóalany továbbá köteles állandó telephelyének létrehozását és annak helyét 

jelenteni az adóhivatalnak. 30 nappal annak megszüntetése előtt be kell 

jelentenie ezt a tényt az adóhivatalnak.  

Az adóalany köteles az adózási vagy az adóelőleg befizetésének kötelezettsége 

létrejöttétől számítva legkésőbb 15 napon belül bejelentkezni az adóhivatalnál, 

amennyiben ezt külön előírás nem határozza meg másképp. 

Nem köteles bejelentkezni olyan személy, akinek csak véletlenszerű adózási 

kötelezettsége vagy egyszeri adózási kötelezettsége van, ill. akinél csak az 

ingatlan után áll fenn az adófizetési kötelezettség, és nincs regisztrációs 

kötelezettsége más adó után. Regisztrációs kötelesség alá nem tartoznak továbbá 

azon személyek, akik jövedelme kizárólagosan függő tevékenységből 

származik, vagy olyan jövedelem, amely különleges adókulcs alapján van 

megadóztatva.  

 

A regisztrációs vagy bejelentési kötelezettsége esetében az adott szubjektum 

köteles bejelenteni:  

o  teljes nevét vagy megnevezését, 

o  állandó lakhelyét, a vállalkozás vagy székhely címét, 

o  a vállalkozás megindításához vagy más jövedelmi tevékenység 

megindításához szükséges engedély adatait, 

o  minden bankszámlaszámot, amelyen a vállalkozásból származó anyagi 

eszközök találhatók. 

 

Amennyiben az adóalany, aki természetes személy, a bejelentési kötelezettsége 

alkalmával vállalkozásának tevékenysége színhelyéül több címet jelölt meg, 

köteles megnevezni, melyik vállalkozás címére kell kézbesíteni 

a küldeményeket. Továbbá feltünteti a területileg illetékes adóhivatal 

meghatározásához szükséges adatokat az adókategóriához, amelyek esetében 

számításba jönnek, valamint a szervezési egységeit, a vállalkozás tárgyát, amely 

dominál a vállalkozás során. A jogi személy szintén megnevezi 

a meghatalmazott képviselőjét vagy képviselőit, akik jogosultak az ő nevében  

adóügyi kérdésekben tárgyalni. Amennyiben az adóalany székhelye külföldi 

illetőségű, mindig fel kell tüntetni a postai küldemények szlovákiai átvételének 

megbízott személy nevét. Amennyiben a vállalkozás megkezdése adóelőleg 

fizetésétől függ, köteles annak megállapításához a megfelelő adatokat 

feltüntetni.  

Amennyiben a fenti adatok bármelyikében változás állna fel, főleg amennyiben 

valamely esetében megszűnik az adókötelesség, ezt a tényt a létrejöttétől 

számított 15 napon belül az adóalany köteles az adóhivatalnak jelenteni. 



A felszámolás esetében az adóalany köteles az adóhivatalnak 15 napon belül 

visszaszolgáltatni a működési engedélyt.  

Amennyiben az adóalany külföldi székhellyel vagy állandó lakhellyel 

rendelkezik és a Szlovák Köztársaság területén nincs állandó telephelye, sem 

ingatlanja saját tulajdonban, akkor az illető köteles legkésőbb az adó alá eső 

működés megkezdésének dátumáig bejegyeztetnie magát.    

 

A regisztrációt vagy a bejelentést az adott űrlapon kell benyújtani, esetleg 

elektronikus postával, a megfelelő elektronikus aláírással ellátva. Ezen az 

űrlapon jelezni kell, hogy az adóalany első adóbejelentkezéséről van szó, vagy 

már volt adóhivatali bejelentése. Ha igen, akkor fel kell tüntetni, mikor, kinél, 

milyen adószám alatt, a megnevezést vagy a nevet, amely alatt a bejelentkezés 

megtörtént, esetleg a megvonás (ha ez történt) okait.  

Az adóhivatal a bejelentett adóalanynak egy adószámot utal ki (DIC), 

s a bejegyzésről igazolást ad ki. Az adószámnak a természetes személyek 

esetében a személyi szám felel meg, vagy más azonosító adat, melyet az 

adóhivatal utal ki. A személyi számot tartalmazó adó-azonosítószám 

nyilvánosságra hozatala tilos.  

A DIC számot az adóalany köteles minden adódokumentumon feltüntetni (pl. 

számlákon, kötvényeken, másolatokon, könyvelési okmányokon vagy 

szállítóleveleken), amelyeket kiad vagy az adóhivatal felé használ föl. Az 

igazolásokban fellelhető adatváltozásokhoz az adóalany köteles az adott 

változásokat igazoló okmányokat is csatolni. 

Amennyiben az adóalany nem teljesíti bejelentési vagy bejegyzési kötelességét, 

azt az adóhivatal végzi el azon nyomban, hogy fényt derített az ezen lépés 

indokoltságát jogossá tevő tényekre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AZ ADÓHIVATAL TERÜLETI ILLETÉKESSÉGE 

 

 

 

 

Az adóhivatal területi illetékességét, amennyiben azt más külön előírások vagy 

törvények nem határozzák meg másként, a jogi személy esetében a székhely, 

a természetes személy esetében az állandó lakhely alapján határozzák meg.  

A természetes személy esetében, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel 

a Szlovák Köztársaság területén, de többnyire ezen a területen tartózkodik, 

a helyi illetékesség megállapítása a kalendáriumi év napjai által többségben levő 

tartózkodási hely alapján történik. Azon természetes személy esetében, aki nem 

rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, de nem is 

tartózkodik itt huzamosabb ideig, a megfelelő illetékességű adóhivatal 

a Bratislava I. Körzeti Adóhivatal (Danový úrad Bratislava I.). 

 

Amennyiben a területi illetékesség megállapítása nehézségekbe ütközik, az adott 

adóhivatal az adóalany állandó telephelyének, fővállakozási területének, ahol az 

adózási kötelezettségek a mérvadóak, esetleg az a hely, ahol a Szlovák 

Köztársaság területén levő ingatlanok többsége található.  

Azon adók esetében, ahol az adózás tárgya az ingatlantulajdon, a megfelelő 

adóhivatal az ingatlan előfordulási helyének területéhez tartozó hivatal. Az 

ingatlanadó kezelésével a községi hivatalok vannak megbízva.  

 

A függő tevékenységből és a funkciókból származó jövedelmek esetében az 

adóhivatal területi illetékessége aszerint állapítható meg, hogy az adott 

szervezeti egység székhelye, ahol végzik a bérelszámolást, a bérlistát vezetik, 

kiadják a bért vagy jóváírják, hol található. Ezen szervezeti egység ugyanolyan 

kötelességekkel és jogokkal rendelkezik, mint az adóalany.  

Az ingatlanból származó adó behajtására illetékes adóhivatal esetében az adott 

adóidőszak kezdetén érvényes állapot a mérvadó, a levonás esetében a levonás 

idején érvényes állapot a mérvadó.  

Amennyiben területileg több adóhivatal is illetékes lehet, az adóeljárást az végzi 

el, amelyik először megkezdte azt, feltéve, ha az adóhivatalok nem egyeznek 

meg másképp. Az adóhivatalok közötti viták megoldására azok közvetlen 

felettes szerve illetékes, hasonlóképpen a vámhivatalok esetében is, az 

adóhivatal és a vámhivatal közötti vitás kérdések megoldására a Szlovák 

Köztársaság Pénzügyminisztériuma hivatott.  

Amennyiben az adóalany esetében a területi hovatartozás megváltozására kerül 

sor, a legszükségesebb folyamatokat az eredeti adóhivatal végzi el mindaddig, 

amíg át nem utalja az adódokumentumokat az arra vonatkozó időszakra, amely 



alatt még nem történt meg az adókötelesség teljesítése vagy az adókülönbség 

kiegyenlítése annak az adóhivatalnak, amelyik területileg illetékessé vált.  

 

 

7. lépés 

 

Mint önálló pénzkereseti tevékenységet folytató személy köteles 

a betegbiztosítás fizetésére. Ezért szükséges, hogy látogassa meg 

a betegbiztosítóját, és jelentse be, hogy önálló pénzkereseti tevékenységet 

folytató személy lett Önből.  

Ami a szociális biztosítást illeti (nyugdíj, munkanélküli segély), ugyanúgy be 

kell jelenteni a Szociális Biztosítónak a vállalkozás elkezdésének időpontját. 

A szociális biztosítás azonban az első évben az Ön számára nem kötelező 

jellegű. 

 

 

 

 

 

2.1 HOL JUTHATUNK HOZZÁ AZ IPARIGAZOLVÁNYHOZ? 

 

Az iparvállalkozások agendáját a körzeti hivatalok végzik.  

 

Az iparvállalkozásról szóló törvény a természetes személyeknél 3 címet 

különböztet meg:  

o  az állandó lakhely címét, 

o  a vállalkozás helyének címét, 

o  a telephely címét.  

 

Az állandó lakcím a személyi igazolványban van feltüntetve, csakis egy lehet 

belőle.  

A vállalkozás helyének címe az a cím, amelyhez kötődően a vállalkozó 

a vállalkozás agendáját végzi (többnyire irodáról, vagyis arról a helyről van szó, 

ahová a postát kézbesítik, vagy az iratok tárolási helye, a könyvelés helye stb.). 

Ez a vállalkozó elérhetési címe. Ebből szintén csak 1 lehet, Természetesen ez 

a cím lehet, de nem feltétlenül szükséges, hogy azonos legyen az állandó lakhely 

címével. Telephelyek címéből több lehet az egész ország területén.  

 

Ami a jogi személyeket illeti, azoknál két címet különböztetünk meg:  

o  a székhely címét, 

o  a telephely címét. 

 



A székhelyen az a hely értendő – hasonlóképpen, mint a természetes személy 

esetében-, ahol az adott vállalkozó székel, ahol átveszi a postáját, irodáját vezeti 

stb., vagyis a vállalkozó elérhetési címéről van szó. A telephelyek címére 

ugyanaz vonatkozik, mint a természetes személyek esetében.  

A teljesség céljából szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy egyetlen címet 

sem lehet mint postafiók-címet feltüntetni.  

 

 

 

 

AZ IPARVÁLLAKOZÓI HIVATAL 

 

 

 

Az iparvállalkozás államigazgatási helye:  

o  az iparvállalkozási hivatal, amely általában a körzeti vagy kerületi 

hivatal, 

o  a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma.  

 

A körzeti hivatal első szinten illetékes hivatal az iparvállalkozások terén, vezeti 

a vállalkozók nyilvántartását, akinek kiadta az iparigazolványt.  

A gyakorlatban ez tehát azt jelenti, hogy a vállalkozó a bejelentésnél, ill. 

a koncesszió kérvényezésénél a körzeti hivatallal kerül kapcsolatba, mely 

területileg a jogi személy székhelyének, ill. a természetes személy lakhelyének 

címe alapján illetékes. 

Aki tehát vállalkozni szeretne, az köteles a vállalkozás működésének 

megkezdését bejelenteni, vagy a koncessziólevél kiadását kérvényezni az adott 

jogi személy székhelye szerint vagy a természetes személy lakcíme szerint 

területileg illetékes iparvállalkozási hivatalnál.  

Az iparengedély alapján a vállalkozást később berendezésre kerülő 

telephelyeken is lehet működtetni. A vállalkozó ezt a valóságot legkésőbb 

a telephely berendezésének utolsó napjával jelenti be a hivatalnál. Amennyiben 

a telephely más hivatal illetékességi körzetébe tartozik, mint az eredeti hivatal, 

a vállalkozó a megfelelő határidőben annak működését az ottani hivatalnál is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AZ IPARIGAZOLVÁNY KIADÁSA 

 

 

 

Amennyiben a hivatal megállapítja, hogy a bejelentés megfelel az előírásoknak, 

és a vállalkozó teljesíti a törvény által szabott feltételeket, a bejelentés 

benyújtásának időpontjától számított 7 napon belül az illetékes hivatal kiadja az 

iparigazolványt.  

A koncesszió esetében a hivatal annak kiadásáról 30 napon belül köteles 

dönteni.    

 

 

 

A TELEPHELY 

 

 

A telephely az a hely, ahol a vállalkozás működik. A telephelyen a hatóságok 

számára ún. inspekciós könyvnek kell lennie.  

 

 

 

 

A TELEPHELY MEGJELÖLÉSE 

 

A vállalkozó köteles a telephelyet megjelölni. A Kereskedelmi Törvénykönyv 

szerint a telephelyet a vállalkozó cégmegnevezésével kell megjelölni, amihez 

csatlakoztatni lehet a telephely megnevezését vagy más megkülönböztető 

jelzést. A fogyasztóvédelmi törvény alapján a telephely jól látható helyen 

történő megjelölésén a következő adatokat kell feltüntetni:  

o  a cégmegnevezést és a székhelyet, 

o  a telephely vezetéséért felelős személyt, 

o  a nyitvatartási időt, 

o  vendéglátói üzemegységek és hotelszolgáltatások esetében a kategória, 

csoport és az osztály megjelölését.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A TELEPHELY FELSZÁMOLÁSA 

 

 

A telephely felszámolását a vállalkozó köteles a felszámolás napjától számított 

15 napon belül bejelenteni az illetékes hivatalnál. Amennyiben a telephely más 

hivatalkörzetbe tartozik, mint az illetékes hivatal, a telephely felszámolását 

mindkét hivatalnál be kell jelenteni. 

Ezen kötelesség teljesítésének elmulasztása esetén a vállalkozó akár 20.000.- 

SKK büntetéssel is sújtható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. GAZDASÁGI (KERESKEDELMI) TÁRSASÁGOK A SZLOVÁK 

KÖZTÁRSASÁGBAN 

 

 

A Szlovák Köztársaságban a kereskedelmi társaságok alapítását, szervezetét és 

szerveik működését, a társaságok tagjainak jogait, kötelezettségeit és 

felelősségét, valamint e társaságok megszűnését a Kereskedelmi Törvénykönyv 

szabályozza. 

A kereskedelmi társaságok a társas gazdasági vállalkozások formák, és mint 

ilyenek – kis eltérésekkel – megfelelnek a magyar jogban ismert gazdasági 

társaságoknak.  

 

 

 

A KERESKEDELMI TÁRSASÁSOK ÁLTALÁBAN 

 

 

A gazdasági társaságok vállalkozás céljából létesített jogi személyek. Korlátolt 

felelősségű társaságot és részvénytársaságot más célra is lehet alapítani. 

 

A Kereskedelmi Törvénykönyv a következő kereskedelmi társaságokat ismeri:  

o  nyilvános kereskedelmi társaság, 

o  betéti társaság, 

o  korlátolt felelősségű társaság, 

o  részvénytársaság.  

 

A kereskedelmi társaságok önálló jogi személyek. Ez azt jelenti, hogy kifelé 

nem mint a tagok összessége (közössége) lépnek fel, hanem a saját nevükben 

szereznek jogokat és vállalnak kötelezettségeket.  

Kereskedelmi társaságot természetes és jogi személyek egyaránt alapíthatnak. 

Ez alól csak egyetlen kivétel van: részvénytársaságot egyszemélyes társaság 

formájában csak jogi személy alapíthat.  

Kereskedelmi társaság tagjai lehetnek külföldi (jogi és természetes) személyek. 

A külföldi személyek vagyoni részesedésének mértéke nincs korlátozva. 

A Kereskedelmi Törvénykönyv szerint külföldiek azok a személyek, akiknek 

a lakóhelye, illetve székhelye külföldön van.  

Természetes vagy jogi személy egyidejűleg csak egy társaságnak lehet 

korlátlanul felelős tagja. Ez azt jelenti, hogy egy személy csak egy nyilvános 

kereskedelmi társaságnak lehet a tagja, vagy csak egy betéti társaságban lehet 

beltag, egyébként a társasági jogviszonyok száma nincs korlátozva.  

A kereskedelmi társaságok minden olyan tevékenységet folytathatnak, amelyek 

nincsenek fenntartva meghatározott jogi személyeknek (pl. vasutak, posta).  



Ha a kereskedelmi társaság olyan tevékenységet kíván folytatni, amelyet 

a jogszabályok szerint csak természetes személy gyakorolhat (pl. ügyvéd, 

kereskedelmi jogtanácsos, szabadalmi ügyvivő), akkor azt csak az arra jogosult 

természetes személy közreműködésével teheti. 

Korlátolt felelősségű társaságot és részvénytársaságot egy vagy több személy 

alapíthat. A többi társaság alapításához legalább két személyre van szükség. Egy 

alapító esetén az alapítás alapító okirattal, több alapító esetén társasági 

szerződésekkel történik. Alapító okiratot csak közjegyző készíthet, társasági 

szerződést bárki (csupán a rajta lévő alapításokat kell hitelesíttetni).  

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság megalapításához 

alaptőkére van szükség, egyéb társaságoknál ez nem kötelező. 

Az alaptőke a tagok betéteiből tevődik össze. A betétek lehetnek pénzbeli és 

nem pénzbeli betétek. A nem pénzbeli betétek tárgya lehet minden pénzben 

felbecsülhető érték (pl. ingók és ingatlanok, vállalat, bérleti jog, követelés, 

kereskedelmi név, szerzői jog tárgya).  

A kereskedelmi társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre.    

 

 

 

 

NYILVÁNOS KERESKEDELMI TÁRSASÁG 

 

 

Ez a társasági forma hasonlít a közkereseti társaságra. Az alapvető eltérés 

a kettő között az, hogy a nyilvános kereskedelmi társaság jogi személy.  

A nyilvános kereskedelmi társaság olyan kereskedelmi társaság, amelynek 

keretében legalább két személy közös cégnév alatt vállalkozói tevékenységet 

folytat, és a társaság tartozásaiért az egész vagyonukkal egyetemlegesen 

felelnek.  

Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a társaság hitelezője, ha a társaság 

a kötelezettségét nem teljesíti, a saját választása szerint bármelyik tagtól 

igényelheti akár a teljes tartozás megfizetését.  

A társaság cégnevének, legalább rövidítés formájában, utalni kell arra, hogy 

nyilvános kereskedelmi társaságról van szó.  

A nyilvános kereskedelmi társaságot társasági szerződéssel alapítják. Elsősorban 

ez a szerződés határozza meg a tagok egymás közti jogait és kötelezettségeit.  

Ez a társaság nem köteles alaptőkét kialakítani, és a szervezeti felépítése is 

a tagok megegyezésére van bízva.  

A nyilvános kereskedelmi társaság tipikus kisvállalkozási forma. A tagok 

kötelesek személyesen részt venni a társaság tevékenységében. Ez 

a kötelezettségük a társasági szerződésből ered, és ebből az okból nem 

létesíthetnek munkaviszonyt a társasággal. 



Nyilvános kereskedelmi társaságot akkor érdemes alapítani, ha a tagok 

a társaság működésénél személyes munkavégzéssel akarnak közreműködni, és 

nem áll rendelkezésükre korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság 

alapításához elegendő alaptőke.  

 

 

 

 

BETÉTI TÁRSASÁG 

 

 

A betéti társaság közös cégnév alatt vállalkozói tevékenység folytatására alakult 

olyan jogi személy, amelyben egy vagy több tag (kültag) a társaság 

kötelezettségeiért azzal az összeggel felel, amelyet a cégjegyzék adatai szerint az 

oda bejegyzett betétjéből nem fizetett meg, egy vagy több tag (beltag) pedig 

a teljes vagyonával felel. 

A betéti társaság vegyes társasági forma, a nyilvános kereskedelmi társaság és 

a korlátolt felelősségű társaság keveréke. Akkor célszerű alapítani, ha a beltagok 

nem rendelkeznek megfelelő tőkével, de személyesen akarnak munkát végezni; 

a kültagok pedig nem akarnak személyesen munkát végezni, de van elegendő 

tőkéjük.    

    

 

 

 

 

 

 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

A korlátolt felelősségű társaság olyan kereskedelmi társaság, amelynek 

alaptőkéje a tagok betéteinek összességéből áll.  

A korlátolt felelősségű társaságnak legfeljebb ötven tagja lehet. Amennyiben 

a társaság tagjaink száma ezt a mértéket meghaladja, át kell alakulnia más 

kereskedelmi társasággá vagy szövetkezetté.  

A társaság a saját kötelezettségei teljesítéséért a teljes vagyonával felel.  

Az alaptőke legkisebb összege 200.000,- SKK, egy tag betétjének legkisebb 

összege 30.000,- szlovák korona.  

Minden tagnak csak egy betétje lehet. A betétek nagysága eltérhet egymástól, de 

az egyes betétek értékének ezerrel oszthatónak kell lennie. 

A nem pénzbeli betétek a tagok a társasági szerződésben határozzák meg, nincs 

szükség külön szakértői értékelésre.  



A cégbejegyzés előtt minden pénzbeli betét legalább 30%-át be kell fizetni, és 

a teljesített pénzbeli betétek és az átadott nem pénzbeli betétek együttes értéke 

nem lehet kevesebb 50.000,- szlovák koronánál. A betétek fennmaradó részét 

a társasági szerződésben meghatározott határidőben, de legkésőbb 

a cégbejegyzéstől számított öt éven belül át kell adni a társaságnak.  

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén a teljes alaptőkét 

a társaság rendelkezésére kell bocsátani még a cégbejegyzést megelőzően.  

A társaság tagjai csak akkor kötelesek személyes munkavégzésre a társaság 

érdekében, ha arra kötelezettséget vállaltak.  

A korlátolt felelősségű társaság köteles tartalékalapot képezni. A tartalékalap 

képezhető rögtön a keletkezéskor a törzsbetéteket meghaladó befizetésekkel. 

A tartalékalapot legkésőbb az első nyereségből ki kell alakítani.  

A társaság szervei: a taggyűlés, az ügyvezető(k) és a felügyelőbizottság. Ez 

utóbbi megalakítása nem kötelező.  

A korlátolt felelősségű társaság esetében nem válik el élesen a tulajdonosi 

jogokat gyakorló szerv (a taggyűlés) és az operatív irányítást ellátó személyek 

(az ügyvezetők) hatásköre. A tagok maguk is részt vehetnek a társaság 

irányításában, illetve személyesen is végezhetnek munkát a társaság érdekében, 

így erősebb a személyi kötődésük a társasághoz, mint a részvényeseké.  

A korlátolt felelősségű társaság a legelterjedtebb társasági forma.  

A korlátolt felelősségű társaság lehetővé teszi a vállalkozók tőkéjének 

egyesítését, ugyanakkor megosztja a vállalkozói kockázatot. A társaságba betét 

formájában befektetett tőke elkülönül a tag egyéb vagyonától, és a tag csak azzal 

az összeggel felel a társaság tartozásaiért, amelyet a vállalt betétjéből 

a cégjegyzék adatai szerint nem fizetett be, illetve amit a társaság megszüntetése 

után a társaság maradék vagyonából kapott.  

Ez a társasági forma a kis- és középvállalatoknál előnyös, a rugalmas jogi 

szabályozás egyaránt alkalmassá teszik néhány fős családi vállalkozások 

számára, ugyanakkor a sok tagból álló, kiterjedt és tőkeerős vállalkozások 

számára is megfelelő működési kereteket biztosít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

A részvénytársaság olyan jogi személy, amelynek alaptőkéje előre 

meghatározott névértékű és meghatározott számú részvényekre van felosztva. 

A részvénytársaság a teljes vagyonával felel a tartozásaiért. A társaság tagjai, 

a részvényesek, a társaság fennállása alatt egyáltalán nem felelnek a társaság 

tartozásaiért. A társaság megszűnése esetén a részvényesek csak a maradék 

vagyonból kapott összeggel felelnek a társaság kötelezettségeiért.  

A részvénytársaság alaptőkéje részvényekre oszlik, ezek testesítik meg 

a részvényesek jogait (jogosultságot az osztalékra és a társaság igazgatásában 

való részvételre).  

A részvények bemutatóra vagy névre szólhatnak. A bemutatóra szóló 

részvények megszerzése vagy elidegenítése annak puszta átadásával történhet, 

a tranzakció érvényességéhez nincs szükség semmilyen más típusú 

tevékenységre (pl. írásbeli szerződés, engedély, hozzájárulás). A névre szóló 

részvények átruházását (az új tulajdonost) fel kell tüntetni a részvényen, és be 

kell jegyezni a részvényesek nyilvántartásába.  

A részvénytársaság különböző névértékű részvényeket is kibocsáthat, ezzel 

lehetővé válik, hogy eltérő nagyságrendű tőkével rendelkező befektetők is 

részvényessé válhassanak.  

A részvénytársaság kibocsáthat olyan részvényeket is, amelyek egymástól eltérő 

jogokkal rendelkeznek a nyereségből való részesedésnél vagy a döntésekben 

való közreműködésnél.  

A részvénytársaság alapvetően sok részvényest, nagy összegű tőkét összefogó 

szervezet. Ennek megfelelően a szervezeti felépítése is bonyolultabb, mint 

a többi kereskedelmi társaságé.  

 

A részvénytársaság szervei a következők:  

o  a közgyűlés, 

o  az elnökség, 

o  felügyelőbizottság.  

 

A közgyűlés a részvényesek tulajdonosi jogait gyakorolja, az elnökség az 

operatív irányító szerv, a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciókat lát el.  

A részvénytársaság alaptőkéjének legkisebb összege 1.000.000,- szlovák 

korona.  

A részvénytársaság, a korlátolt felelősségű társasághoz hasonló módon, köteles 

tartalékalapot képezni. 

A részvénytársaság és a részvényesek úgy fizetnek jövedelemadót, mint 

a korlátolt felelősségű társaság és annak tagjai.  

 



A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy  a szlovák jogszabályok ismernek 

olyan társas gazdasági vállalkozási formákat is, amelyek nem jogi személyek. 

Ezek: a csendestársaság és az egyesülés.  

 

 

 

 

 

 

CSENDESTÁRSASÁG 

 

Csendestársaságról beszélünk akkor, ha valaki vagyoni betét szolgáltatásával 

vesz részt más személy vállalkozói tevékenységében.  

Csendestárs bármilyen személy lehet, de a másik személynek a Kereskedelmi 

Törvénykönyv szerinti vállalkozónak kell lennie. 

A csendestársaság megalapításáról szóló szerződést írásban kell megkötni. 

A csendestárs betéte lehet meghatározott pénzösszeg vagy dolog, illetve jog, 

vagy a vállalkozásnál felhasználható más vagyoni érték.  

A csendestársaság nem jogi személy, és a vállalkozó csak a saját nevében szerez 

jogokat és kötelezettségeket. A csendestárs csak akkor felel a vállalkozó 

kötelezettségeiért, ha 

 

o a neve fel van tüntetve a vállalkozó cégnevében, vagy 

o kijelenti a vállalkozóval szerződés megkötéséről tárgyaló személynek, 

hogy a vállalkozóval közösen folytat vállalkozói tevékenységet.  

 

A csendestárs a felek megállapodása szerint részesedik a vállalkozó 

nyereségéből, illetve veszteségéből. 

A csendestárs a vállalkozó sikertelensége esetén legrosszabb esetben csak a 

betétét veszítheti el.  

A csendestárs nem szólhat bele a vállalkozó vállalkozásának irányításába, de 

joga van az üzleti könyveinek megtekintésére, és követelheti az éves zárómérleg 

másolatának átadását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYESÜLÉS 

 

 

Az egyesülés szintén jogi személyiséggel nem rendelkező, kötelmi jogviszonyon 

alapuló társas vállalkozási forma.  

Az egyesülést mindig valamilyen meghatározott cél (vagy célok) elérése 

érdekében hozzák létre. A közös célnak nem kell feltétlenül gazdaságinak 

lennie.  

Az egyesülés megalapításáról szóló szerződés határozza meg a résztvevők jogait 

és kötelezettségeit. A személyes közreműködés mellett a résztvevők 

egyesíthetnek a közös cél elérésére pénzt vagy egyéb dolgokat is.  

Az egyesülés tevékenysége során keletkezett dolgok a résztvevők közös 

tulajdonában vannak, a tulajdoni hányadok – eltérő megállapodás hiányában – 

egyenlők. Ezt a vagyont az egyesülés megszűnésénél, ha az alapító szerződésben 

nem történt más megállapodás, egyenlő részekben kell felosztani a résztvevők 

között.  

A részvevők az egyesülés ügyeiben egyhangúlag döntenek, hacsak nem 

állapodtak meg másként.  

Az egyesülés résztvevői harmadik személynek egyetemlegesen felelnek, és 

velük szemben egyetemlegesen jogosultak.    

 

 

 

 

FIÓKVÁLLALAT 

 

A fiókvállalatnak mind a létrehozása, mind a megszüntetése egyszerűbb 

adminisztrációs eljárást igényel, mint a fenti társasági formáknál, ezek feltételeit 

a Kereskedelmi Törvény 7.§, 21.§, 28.§ és a Vállalkozói Törvény 46.§, 47.§ és 

48.§ szabályozza.  

A fiókvállalat létrehozásának feltételei leegyszerűsítve:  

 

o az alapítást tervező cég írásbeli határozata a fiókvállalat létrehozásáról, 

o vállalkozói engedély beszerzése a területileg illetékes vállalkozói 

hivataltól, 

o vállalkozói engedély birtokában bejegyeztetés a cégbíróságon, 

o a fiókvállalat bejegyzése esetében a hivatalos alapító cég neve mellett fel 

kell tüntetni, hogy fiókvállalatról van szó, 

o a fiókvállalathoz hasonló elbírálás illeti más kihelyezett kirendeltség vagy 

leányvállalat besorolását, amennyiben a törvény meghatározása szerint a 

cégbíróságon bejegyzésre kerül. 

 



Üzemrészlegnek minősül az a helyiség, amelyben bizonyos vállalkozói 

tevékenységet végeznek. Az üzemrészleg megnevezésében fel kell tüntetni a 

vállalkozó kereskedelmi (cég) nevét, melyet ki lehet egészíteni az üzemrészleg 

vagy más megkülönböztető megnevezéssel.  

 

(Forrás: ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.)  

 

 

 

  

 

 

  
 


