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Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban 

2023. január 

Az Európai Unió széleskörű bővítése fokozta az egyes nemzeti társasági jogi formák 

versenyét, és a külföldi vállalkozások telephelyeinek piaci jelenlétét a német gazdaságban 

egyre inkább elfogadják. Ez azért is jelentős, mert egy magyar cég telephelyének alapítási 

és működtetési költségei sokkal kedvezőbbek Németországban, mint egy jogilag önálló – pl. 

német kft-ként működő – leányvállalat alapítási és működtetési költségei. 

 

I. Tartózkodás és szolgáltatásnyújtás joga  

 

A letelepedés szabadsága 

 Az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy az Európai Unióban bárhol letelepedjenek és 

dolgozzanak, akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként. A letelepedés szabadsága a 

szabad mozgáshoz való jog részét képezi. Ez magában foglalja a szabad beutazás és a 

lakóhelyváltoztatás jogát az Európai Unión belül, valamint a munkahely szabad 

megválasztásának jogát is. 

A szolgáltatás szabadsága 

Az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT) polgárai valamennyi tagállamban nyújthatják 

szolgáltatásukat. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy az uniós tagállamokból származó 

vállalkozóknak nincs szükségük külön engedélyre ahhoz, hogy Németországban vállalkozást 

alapítsanak vagy egyéni vállalkozásként működjenek. Más a helyzet a harmadik országbeli 

vállalkozók esetében. 

II. Társasági formák 

A németországi cégalapítás során a külföldi befektetők vagy vállalkozók ugyanolyan 

szabadon választhatják meg cégük jogi formáját, mint a német vállalkozók. A lehetséges 

társasági formák a következők: 

A lehetséges vállalkozási formák a következők: 

fióktelep 

tőketársaság (AG, GmbH) 

személyegyesítő társaság/partnerség (GbR, OHG, KG) 

egyéni vállalkozás 

A GmbH a legnépszerűbb társasági forma Németországban, mert belső szervezete 

rugalmasan alakítható, ugyanakkor kevesebb feltételnek kell megfelelnie.  
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III.     További feltételek 

1. Bejegyzés a szakipari jegyzékbe és a cégnyilvántartásba 

 A vállalkozási tevékenység megkezdése előtt a külföldi és a német vállalkozóknak 

egyaránt be kell jegyeztetni vállalkozásukat a közhiteles nyilvántartásba. 

Minden vállalkozónak be kell jelentenie a vállalkozását tevékenysége megkezdése előtt az 

adott város vagy kerület kereskedelmi vagy közrendvédelmi hivatalánál (Gewerbeamt-

Gewerbeanmeldung). 

Ezt követően a vállalkozó általában automatikusan kap egy kérdőívet az adóhivataltól az 

adóregisztrációhoz. 

A cégjegyzékbe való bejegyzés a következő jogi formák esetében kötelező: 

Közkereseti társaság (OHG) 

Korlátolt felelősségű társaság (KG) 

Korlátolt felelősségű társaság (GmbH) 

Részvénytársaság (AG) 

 

2. Szakképesítések elismerése 

A Magyarországon szerzett diplomákat és szakképesítéseket Németországban egy hivatalos 

eljárás folyamán el kell ismertetni. A szakmák elismerése különböző feltételekhez kötött. 

2016. január 18. óta az Európai Szakmai Kártyával néhány szakma (általános ápoló, 

gyógyszerész, gyógytornász, hegyi túravezető és ingatlanügynök)  elismerése egyszerűsített 

eljárásban lehetséges. Bizonyos szakmák esetében (pl. ügyvédek, pilóták) különleges EU-

előírások lépnek hatályba.  

Az elismertetési eljárás alól kivételt képeznek az alábbi szakmák, melyek szakképesítéseit 

Németországban automatikusan elismerik: orvos, szülésznő, fogorvos, építészmérnök és 

állatorvos. 

3. Díjak és költségek 

A jegyzői díjak, valamint a bírósági bejegyzés költségei többféle kritériumtól függnek, pl. a 

cég jogi formájától és a társak számától. Ezen kívül számolni kell még az ügyvédi vagy 

jegyzői költséggel, amennyiben a társasági szerződést ügyvéd vagy jegyző készíti. 

Németországban minden vállalkozó / vállalkozás - kivéve a szakipari vállalkozókat / 

vállalkozásokat - kötelezően tagja a helyi Ipari- és Kereskedelmi Kamarának. A szakipari 

vállalkozó / vállalkozás peddig kötelezően tagja a helyi Szakipari Kamarának 

(Handwerkskammer). A tagdíj mértéke a vállalat gazdasági erejétől függ. Az iparűzési 

tevékenység bejelentése (Gewerbeanmeldung) is díjköteles. 

Felelősségkizárás: A fenti információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze és 

ellenőriztük. Az információk felhasználásából eredő esetleges károkért felelősséget nem 

vállalunk. 

http://szotar.magyarnemet.hu/szotar/magyar-nemet/egyen%25C3%25A9rt%25C3%25A9k%25C5%25B1

