
 

 
 

A Vállalkozás Okosan Kft által szervezett képzés tematikája 
 

 
1. Vállalkozás indítása, felépítése 
 

 vállalkozói gondolkozásmód elsajátítása 
 vállalkozói felelősségvállalás 
 vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek 
 vállalkozás működési rendjének kialakítása 
 vállalkozás alapvető informatikai biztonsága (eszközök, mentés, felhő alkalmazások, 

stb.) 
  teendők a vállalkozás veszteséges, problémás működése esetén 
 

 
2. Vállalkozási formák és adózás 
 

 Egyéni vállalkozás 
 Cégek: betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság 

adózási alapismeretek, vállalkozási forma kiválasztása 
 adófajták: személyi jövedelemadó, osztalék adózása, iparűzési adó, kisadózó 

vállalkozások tételes adója, egyszerűsített vállalkozási adó, átalányadó 
 áfa tudnivalók: alanyi áfamentesség, pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolás, 

áfabevallás gyakorisága 
 járulékok: szociális hozzájárulási adó, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, 

munkaerőpiaci járulék 
 adózási forma kiválasztása, adótervezés 
 ügyvezető jogviszonya, ügyvezető felelőssége 

 
 

3. Vállalkozás likviditásának fenntartása, követeléskezelés alapjai 
 

 mi a likviditás, miért fontos? 
 mi a cash-flow? 
 cash-flow készítés alapjai 
 szerződéskötés, üzleti partner ellenőrzése 
 ingyenes adatbázisok 
 számlázás, számlamenedzsment 
 követeléskezelés alapjai 

  



4. Üzleti tervezés 
 

 mi az üzleti terv? 
 az üzleti terv részei 
 milyen egy jó üzleti terv? 
 hogyan készül az üzleti terv? 
 hogyan készítsünk üzleti tervet, ha befektetőt/hitelt keresünk? 
 

 
5. Vállalkozói pénzügyi alapismeretek - pénzügyi tervezés 
 

 mérleg, eredménykimutatás 
 költségek 
 miért fontos a pénzügyi tervezés? 
 milyen részekből áll a pénzügyi terv? 
 hogyan készül a pénzügyi terv? 

 
 
6. Pénzügyi terv készítése közösen 
 
7. Árképzés alapjai 
 

 árképzési modellek 
 üzleti modellek 
 termékpiramis 
 bevételek meghatározása 
 árbevétel-költség-haszon 
 fedezeti elv alapjai 

 
A képzés prezentációját a rendezvény után elküldjük e-mailen a résztvevőknek, 
kiegészítve sok hasznos bejegyzéssel, táblázattal, iratmintával. 
 
Amennyiben még maradnának kérdések a tanfolyam után, az előadók e-mailben 
térítésmentesen válaszolnak rá általánosságban, konkrét megoldásokra személyes 
tanácsadás keretében kerülhet sor. 
  



Az előadás szervezője a Vállalkozás Okosan Kft. 
 
 
Cégadatok: 
 

 A cég neve: Vállalkozás Okosan Korlátolt Felelősségű Társaság 
 A cég székhelye: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 53. 
 A cég adószáma: 24807629-2-42 
 Cégjegyzékszám: 01-09-183450 
 Bankszámlaszám: 11708104-20000057 
 Képviselő: Szilágyi Anita 
 Kapcsolattartó: Vuray György 
 E-mail: info@vallalkozas-okosan.hu 
 Telefon: +36-20-277-6230, +36-30-589-0869 

 
 

Elérhetőségeink: 
 

 email: info@vallalkozas-okosan.hu 
 

 honlap: https://www.vallalkozas-okosan.hu/ 
 

 blog: http://vallalkozas-okosan.blog.hu/ 
 

 Facebook  oldal: https://www.facebook.com/vallalkozasokosan/ 
 

 Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/vallalkozasokosan/ 

  



Részvételi feltételek 
 

 A képzés szervezője a Vállalkozás Okosan Kft, a továbbiakban Szervező. 
 

 A rendezvényt legalább 10 fő érvényes jelentkezése esetén tartjuk meg. 
 

 A jelentkezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap visszaküldése és a részvételi 
díj megfizetése. 
 

 A részvételi díj egy fő részvételére jogosít. 
 

 Érvényes jelentkezésnek a díjbekérő szerint a jelentkezési határidőre átutalt 
részvételi díj beérkezését tekintjük. 
 

 A részvételi díj átutalása után számlát állítunk ki, melyet e-mailben 
továbbítunk. 
  

 Érvényes jelentkezés lemondását legfeljebb 5 nappal a rendezvény előtt tudjuk 
elfogadni, ekkor a befizetett részvételi díjat teljes egészében visszatérítjük. 
 

 Ezen határidő után történő lemondás esetén a részvételi díjat visszatéríteni 
nem áll módunkban. 
 

 Amennyiben a jelentkező a rendezvényen nem, vagy annak csak egy részén 
jelenik meg, a jelentkezési díjat visszatéríteni nem áll módunkban. 
 

 Amennyiben az előadás bármely, a Szervezőnek felróható okból nem, vagy 
csak részben valósul meg, a résztvevők jogosultak egy, a Szervező által 
felajánlott következő időpontban részt venni. Amennyiben résztvevő ezzel 
nem kíván élni, úgy Szervező a teljes részvételi díjat 5 munkanapon belül 
résztvevő számára visszautalja.    
 

 A résztvevő a jelentkezési lap visszaküldésével, és a részvételi díj átutalásával 
a részvételi feltételeket elfogadta. 
 

 A rendezvényen videó- és hangfelvétel készülhet, melyen elsősorban az 
előadók szerepelnek. Előfordulhat, hogy egy-egy résztvevő is felvételre kerül. 
Ezt a jelentkező a jelentkezési lap elküldésével és a részvételi díj  
megfizetésével egyidejűleg tudomásul veszi. Szervező kijelenti, hogy a 
felvételen esetleg megjelenő résztvevők semmiféle adatát sem nyilvánosságra 
nem hozza, harmadik fél részére azokat semmilyen formában ki nem adja. 

 
 
 
 
 


