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A Vállalkozás Okosan Kft. által szervezett képzés tematikája: 
 
1. Vállalkozás indítása, felépítése 

 vállalkozói gondolkozásmód elsajátítása 
 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. Adózás 

 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. Vállalkozásfinanszírozás, vállalkozói hitelek  

 vállalkozásfinanszírozás alapjai, milyen forrásból finanszírozható vállalkozás indítása és 
működése? 

 mikor vegyen fel hitelt egy vállalkozás 
 vállalkozói hitelek (lízing) ismertetése 
 vállalkozás hitelképességének vizsgálata, adósminősítés 
 vállalkozói hitel felvételének menete 

 
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. Pénzügyi tervezés  

 miért fontos a pénzügyi tervezés? 
 milyen részekből áll a pénzügyi terv? 
 hogyan készül a pénzügyi terv? 

 
6. Vállalkozás likviditásának fenntartása, követeléskezelés alapjai  

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

 
7. Üzleti terv készítése közösen 



 
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: +36-30-589-0869  

 
 
 
Részvételi feltételek: 
 

 A rendezvényt legalább 15 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-mailban továbbítunk. Az 

eredeti példányt a rendezvényen, személyesen adjuk át. 
 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. 
 A résztvevő a jelentkezési lap visszaküldésével, és a részvételi díj átutalásával a részvételi 

feltételeket elfogadta. 
  
 
 


