Vállalkozásindításhoz szükséges alapvető végzettségek,
engedélyek

Egyes tevékenységeket a vállalkozó (legyen akár egyéni, akár társas vállalkozó)
csak akkor folytathat, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
követelményeknek meg tud felelni. Ilyen követelmények lehetnek:
1.
2.
3.
4.
5.

hatósági engedély
végzettség/ képesítés
forma
bejelentés
nyilvántartásba vétel

Vállalkozás indításakor kötelező meghatározni a vállalkozó főtevékenységét és azon
tevékenységeit, amelyekből árbevétele származik. Természetesen e tevékenységek
köre központilag meghatározott, az ún. TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszere) tartalmazza.
A hatályos listát, az ún. TEÁOR felsorolás itt található: http://www.teaorszamok.hu/
1 Hatósági engedélyhez kötött tevékenység
A hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket csak a működési engedély
birtokában szabad megkezdenie. Ha megvan az engedély, akkor a cégbíróságnak
ezt be kell nyújtani. Az engedély számát és érvényességi idejét a cégjegyzékbe be
kell jegyezni.
Működési engedély szükséges pl. szakértői működéshez, üzletben kereskedelmi
tevékenység folytatásához, állatmenhely és állatpanzió működtetéséhez stb.
2. Végzettséghez kötött tevékenység
A hatósági engedélyhez kötött tevékenységektől meg kell különböztetni a képesítési
követelményekhez kötött tevékenységeket. Az ilyen megkötéssel végezhető
tevékenységnél szakmai ismeretek szükségeltetnek. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági
társaság valamelyik tagja, munkavállalója rendelkezik az adott képesítéssel. A
tevékenység abban az esetben is végezhető, ha a társaság tagja vagy alkalmazottja
ugyan nem rendelkezik a szükséges szakmai végzettséggel, de a társaság javára
egy harmadik személy megbízási jogviszony keretében végzi ezt a feladatot.
3. Formához kötött tevékenység
A társas vállalkozások esetében érvényesülő formakényszeren belül még további
szűkítése lehet a választható gazdasági formának. Ugyanis egyes gazdasági
tevékenységek csak meghatározott társasági formában végezhetőek.

Pl. banki, pénzintézeti tevékenységet, biztosítási, közraktári tevékenységet és a
koncesszióköteles tevékenységek egy részét csak részvénytársasági formában lehet
folytatni.
4. Bejelentéshez kötött tevékenység
Egyes tevékenységek megkezdését a vállalkozásnak kötelessége bejelenteni a
gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes közigazgatási szervhez.
Pl. a játék-automaták üzemeltetése, vagy időszaki lap kiadása is ilyen bejelentéshez
kötött tevékenység. (polgármesteri Hivatal, Jegyző)
5.Nyilvántartásbavételhez kötött tevékenység
Ebben az esetben a gazdasági társaság addig nem kezdheti meg a tevékenységét,
amíg az adott jegyzékben nem szerepel. Ebbe a kategóriába tartozik pl.: az
utazásszervezés, csomagküldő, ingatlanközvetítő vagy tolmácsolási tevékenység
stb.

A tevékenységgel kapcsolatos követelmények az alábbi katalógusban megtalálhatók:
http://engedelykoteles.mkik.hu/

