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Vállalkozás alapítása 

 

A választott témám a mikrotartalom elkészítésénél a vállalkozásalapítás. A mai modern 

világban számtalan olyan szakma, pozíció van egy munkahelyen, ahol nem alkalmazottként 

kívánják foglalkoztatni dolgozóikat, hanem vállalkozókat keresnek, akik képesek számlát adni 

az elvégzett tevékenységük után. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogyan is lehet a 

legoptimálisabban megválasztani, milyen vállalkozási formát válasszunk. 

A kiindulópont mindig az kell legyen, hogy szakmának, végzettségnek megfelelő vállalkozási 

tevékenységet válasszunk, amit várhatóan jövedelmezően képesek vagyunk működtetni. 

Ehhez szükséges egy piackutatást végezni, mire van kereslet a piacon, mi az, amiből eleve már 

túlkínálat van, azt értelemszerűen nem célszerű választani. Miután kiválasztottuk, hogy mi az 

a tevékenység, ami számunkra megfelel, van hozzá kellő végzettségünk illetve tapasztalatunk, 

akkor célszerű egy pénzügyi tervet készíteni, amivel számokkal is alá tudjuk támasztani, 

tényleg jövedelmező a tevékenység, megéri belevágni a vállalkozásba. 

A következő lépés, hogy keresünk egy ügyvédet, aki segít kiválasztani a számunkra 

legmegfelelőbb gazdasági formát. Az ügyvéd társasági szerződésbe foglalja a megalapítást, 

melyet a tagok aláírnak és az ügyvéd ellenjegyez. A szerződésben rögzítik a tagok nevét, 

személyes adatait, a vállalkozás elnevezését, működésének kezdetét, a székhely illetve 

telephely címét és a tagok pénzbeli hozzájárulását, ami egyben a szavazati és a nyereségből 

való részesedést is fogja jelenteni.  

Az ügyvéd a szerződés elkészülte után azt benyújtja a területileg illetékes cégbíróságra. A 

cégbejegyzés elektronikusan történik, így ha minden megfelel a formai és tartalmi 



követelményeknek ez néhány óra leforgása alatt végbemegy. A cégbejegyzés megtörténtéről 

az ügyvéd visszajelzést ad és kezdődhet a vállalkozás hivatalos működése.  

A területileg illetékes NAV-nál szükséges megtenni az adózási formára, áfa alanyiságra és 

egyéb adójogi szabályozásra történő bejelentkezéseket. Szükséges a vállalkozás kezdetétől 

fogva megbízni egy könyvelőt, megtenni a NAV-nál szükséges meghatalmazást az adóügyek 

elektronikus intézésére. A könyvelő az különböző adózási formák, módszerek eligazodásában 

is segítségünkre lehet. Amennyiben minden hivatalos bejelentési kötelezettségünknek eleget 

tettünk, akkor megkezdődhet a tevékenységhez szükséges munkaerő felvétele.  

A megfelelően képzett, gyakorlattal rendelkező munkaerő kereséséhez különböző internetes 

portálok, közösségi felületek, újságban történő hirdetések nyújthatnak segítséget. Miután a 

jelentkezők önéletrajzát elolvastuk, kiválasztjuk a személyes interjúra meghívni kívánt 

személyeket. Az elbeszélgetés után meg lehet kötni a munkaszerződést, melyet mindkét fél 

közösen aláírásával hitelesít. Az alkalmazottak bejelentését a NAV felé is meg kell tenni. 

A fenti lépések elvégzése után az adott gazdasági társaság megkezdheti működését. 
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