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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás (50) 

 
1. A szolgáltatás célja 
 
A szolgáltatás célja a munkát keresık vállalkozóvá válásának elısegítése, új vállalkozások indítása. 
 
A Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás célja hogy az ügyfél: 

• képes legyen önálló vállalkozást indítani, illetve már mőködı társas vállalkozáshoz 
csatlakozni, 

• birtokában legyen az alapvetı jogi, pénzügyi, gazdálkodási, vezetésszervezési és irányítási 
ismereteknek, ismerje a vállalkozási formák típusait, képes legyen önállóan üzleti tervet 
összeállítani, 

• tájékozott legyen a támogatási lehetıségekrıl, 

• képes legyen elıkészíteni önfoglalkoztatóvá, illetve vállalkozóvá válásának lépéseit, ennek 
érdekében üzleti tervet felvázolni. 

 
2. A szolgáltatás célcsoportja 
 
Vállalkozni szándékozó aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek. 
 
Célcsoport, amelynek a szolgáltatást különösen ajánljuk 

• 6 hónapnál nem régebben munkát keresık, 
• legalább középfokú végzettséggel rendelkezık. 

 
3. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 
 
A szolgáltatás egyéni tanácsadás és/vagy csoportos tájékoztató keretében segíti az ügyfeleket 
vállalkozás indításában és önfoglalkoztatóvá válásban. Ennek érdekében az ügyfél információs 
szükségleteihez alkalmazkodóan jogi, pénzügyi, támogatási tanácsadás folytatása, valamint üzleti terv 
elkészítésének elısegítése a szolgáltatás tartalma. Az ügyfelek segítséget kérhetnek a piaci lehetıségek 
felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati 
feltételek meghatározásához. A szolgáltatás várt eredménye, hogy az munkát keresık között növekszik 
az üzleti tervvel rendelkezık száma. 
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Tevékenységek 
 
a) Egyéni tanácsadás 

Elsı interjú: célja az ügyfél kompetenciáinak, vállalkozói készségeinek felmérése, a tanácsadás 
területeinek meghatározása. 
A tanácsadó az elsı interjú alapján állapítja meg, mely területeken van szüksége az ügyfélnek 
tanácsadásra. 
Ilyen területek az alábbiak. 

• Jog: a vállalkozás indításához, mőködéséhez is elengedhetetlenül fontos jogi információk, 
vállalkozási formák jellemzıi, elindításának feltételei, költségei, társas vállalkozáshoz 
csatlakozás szabályai, létesítı és egyéb okiratok, tanácsadás szakértıi kör meghatározásához. 

• Pénzügy és számvitel: a vállalkozások mőködtetéséhez és indításához szükséges pénzügyi 
vonatkozások, számviteli, adózási alapinformációk, már mőködı vállalkozáshoz való 
csatlakozás esetén a vállalkozás pénzügyi helyzetének értékelése - mutatószámok, pénzügyi, 
számviteli szakember kiválasztása. 

• Támogatási lehetıségek: a vállalkozás indításához elérhetı támogatási lehetıségekrıl 
információ nyújtása (uniós és hazai pályázatok, pl. pályázat munkát keresık vállalkozóvá 
válásának, illetve önfoglalkoztatás támogatására, munkaerı-piaci szolgáltatások ajánlása a 
kezdı vállalkozások számára; források, pl. támogatott vállalkozói hitellehetıségek). 

• Üzleti tervezés: üzleti terv elkészítésének segítése. 
• A vállalkozni szándékozók és/vagy vállalkozáshoz csatlakozók tájékoztatása a speciális 

internetes honlapokról, amelyek a vállalkozások mőködtetéséhez hasznos információkat 
nyújtanak. 

• A választott tevékenységhez szükséges készségek felmérése, és fejlesztési lehetıségei. 
 

b) Csoportos tájékoztató 

A vállalkozóvá válás elısegítésének másik módja a csoportos tájékoztató. Itt a közös munka során a 
résztvevık a vállalkozás indításának alapkérdéseit is megoszthatják egymással és a csoportvezetıvel. 

A csoportos foglalkozáson a résztvevık: 

• elsajátítják a vállalkozás indításához fontos alapismereteket, 
• vállalkozási ötletük körvonalazódik, üzleti tervük elkészítéséhez segítséget kapnak, 
• vállalkozási motivációjuk erısödik. 

 

c) Utánkövetés 

A tanácsadás lezárást követıen 6 hónapig az ügyfél vállalkozási tevékenységének követése, 
eredményének regisztrálása. 
 
Reméljük, segíthetünk vállalkozása indításában, a szükséges készségek elsajátításában. Kérjük, 
további kérdéseivel forduljon bizalommal Társulásunk munkatársaihoz. 
 
 
A Társulás által nyújtott egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások: 
 

- Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
- Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás 

 


