
SEGÍTSÉG!!!!

Vállalkozni akarok, de hogyan 

vágjak bele? 

„Dönthetsz bárhogy, ha vállalod a felelősséget”



Miről olvashatsz az útkeresőben?

Sok éves, könyvelőként szerzett tapasztalatommal szeretnék segíteni 
Neked,  mielőtt belevágsz hőn vágyott vállalkozásod elindításába. Nem egy 
vállalkozó problémáját kellett az idők során kezelnem kezdésük után, ahol nem figyeltek
arra, amit megosztok most Veled. 
Tarts velem, ígérem, nem sok időt veszek el drága perceidből, azonban jobban fogod utána
érteni,  miért annyira fontos ezekre a dolgokra előtte figyelni,  sok bosszúságtól kíméled meg 
indulásod örömteli izgalmát.

Tudtad? 

„Dönthetsz bárhogy, ha vállalod a felelősséget”

Mire gondolok? 

 Van terved? Látod, hogy az üzleted milyen költségekkel és bevételekkel fog működni?
 Tudod, mire kell figyelned, mielőtt élesben elindítod a vállalkozásodat?
 El tudod dönteni, melyik vállalkozási forma a legmegfelelőbb számodra?
 Az anyagi felelősség hol és milyen mértékben fog érinteni vállalkozóként?
 Milyen menedzselési feladatokat kell ellátnod?
 Adósság… - hogyan kezeld, hogy ne legyen nagyobb a probléma, mint ami kialakult?



Tervezz!!! 

Mielőtt bármibe belekezdenél a vállalkozás elindítása érdekében, feltétlenül szükséges egy 
kicsit számolgatni. Nem baj, ha nem tudsz először profi üzleti tervet készíteni (majd 
később az is menni fog, hidd el!  )

Képzeld el, ha bemész a dzsungelbe és nem ismered a terepet, a helyzetedet – hogyan Képzeld el, ha bemész a dzsungelbe és nem ismered a terepet, a helyzetedet – hogyan 
kerülhetsz ki az erdőből? Azt hiszem, kissé megtépázva, ha egyáltalán élve…

Amennyiben előtte felméred, mire számíthatsz, mit tudsz megoldani, van-e hozzá erőd, 
képességed, akkor egy nagy élménnyel gazdagabban is meg tudod oldani a dzsungelben 
a közlekedést. 

Ha életképes az ötleted, és arra van vevő, akár egy kockás papíron is megtervezheted 
jövőbeni vállalkozásod bevételeit és kiadásait. 

Tudod ez mire jó a tervezés? Saját magadat kontrollálhatod, hogy mi valósult meg! 
Ha kell , tudod módosítani, és látod, mennyire nyereséges a vállalkozásod, időben léphetsz 

a problémák megjelenése előtt. Egyfajta kontroll saját magadnak. 

NÉLKÜLÖZHETETLEN!



Vállalkozás indítása előtti teendők:

Elárulok néhány nagyon fontos titkot, amit ha nem nézel át vállalkozásod indítása előtt,

előfordulhat, hogy nem tudsz sikeresen kezdeni.

Mit nézzél át mindenképpen?Mit nézzél át mindenképpen?

 Ügyfélkapun keresztül ellenőrizd le, van-e adótartozásod?

 Milyen munkaviszonyban vagy jelenleg? Azaz van-e főállásod? Ha igen, hány órára 
vagy bejelentve? Nem mindegy a későbbiekben fizetendő járulékod tervezése során!

 El vagy-e tiltva bármilyen vállalkozói tevékenység végzésétől?

 Milyen tevékenységi köröket szeretnél felvenni? Engedély köteles-e, amit végeznél, ha 
igen, megvan-e hozzá minden jogosultságod – végzettség, engedély?

 Székhely - hol szeretnéd? Saját ingatlanba jelentenéd be vállalkozásodat, vagy 
székhelyszolgáltatót vennél igénybe?



Vállalkozás indítása:

Legfontosabb teendők indításkor:

 Szakmai tanácsadó igénybevétele, aki segít a meglévő tervek alapján dönteni, milyen 
vállalkozási forma lenne a legalkalmasabb,

 Ügyfélkapus regisztráció

 Törvényben előírt módon elindítani a vállalkozást: 
 Egyéni vállalkozás,

 Gazdasági társaság

 A vállalkozás bejegyzése utáni fontos teendők megismerése:
(VIGYÁZZ, HA A TEVÉKENYSÉGEDHEZ SZÜKSÉGES, HAMAR OTT TEREM A NAV 
ELLENŐRIZNI,MEGVAN-E MINDEN?)



Anyagi felelősség területei:

Amit semmiképpen ne felejts ellenőrizni vállalkozásod indítása után!

• Bejelentési, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségek,

• Munkajog

• Adózás



Menedzsment:

Három webes felület használata rendkívül fontos vállalkozásod során:

 Ügyfélkapu:
 Adófolyószámla, 
 Beküldött bevallások, 
 Társadalombiztosítási bejelentések megtekintése
 Webes ügysegéden számtalan elektronikus platform létezik az ügyintézések könnyítésére – nem kell mindenképpen a hivatalba személyesen 

elmenni, az online felületen is elvégezhetőelmenni, az online felületen is elvégezhető

 Cégkapu:
 Kötelező a regisztráció, minden a céggel kapcsolatos értesítés ebbe az online felületen elérhető egyedi fiókba érkezik
 Gazdasági társaság esetén csak ezen a felületen keresztül tölthető fel az éves beszámoló

 Online számla bejelentés:
2018 július 1-e után a 100 ezer forintot meghaladó ÁFA tartalmú számlákat kötelező a NAV felé lejelenteni.

Ezeknek a felületeknek magabiztos kezelése elkerülhetetlen a nyugodt 
menedzsmenthez. Egyrészt a könyvelőt lehet ellenőrizni az ügyfélkapu kezelés tudása 
esetén, illetve a személyes ügyek intézéshez kényelmes - a másik kettő azonban a vállalkozó 
saját felelőssége – ritka az a könyvelő, aki elvállalja utóbbi kettőnek használatát. 
Nem ajánlott más kezébe adni, mert óriási anyagi felelőssége van a vállalkozónak velük 
kapcsolatban! 



Kapcsolat:

Ha szeretnél többet és részletesen tudni arról, amit leírtam tanulmányomban, 

iratkozz fel hírlevelemre, lépj be zárt Facebook csoportomba, örömmel várlak:

vallalkozasinditas@vallalkozasiranytu.huvallalkozasinditas@vallalkozasiranytu.hu

https://www.facebook.com/vallalkozasiranytu/

Varga Era

tanácsadó


