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A határon átnyúló projekt 

• Project Code: HUSK/1101/1.1.1/0356  

 

  

• Acronym: EcoRáció  

  

  

• Project title: Határon átnyúló gazdasági 
kapacitás racionalizálás - Racionalizácia 
cezhraničnej hospodárskej kapacity  

 



Szolgáltatások elérhetősége 

• A tanácsadás személyesen történik a 
helyszínen (Inkubátorház: 2230 Gyömrő, 
Táncsics Mihály út 37.),  

• szeheti egy alkalommal, 2 órán át (szerdánként 
10-12 óra között) 

• Első alkalom: 2014. január 29., utolsó alkalom: 
2014. augusztus 6. 

 



Szolgáltatások elérhetősége 

• A kérdések megválaszolására vagy a helyszínen 
szóban, vagy e-mailben kerül sor, függően attól, 
hogy a feltett kérdés tekintetében mennyire 
naprakész a személyes tanácsadó. 
tanacsadas.inkubator@gyomro.hu 

  
• Az üzleti, energetikai kérdések, azok 

összetettsége miatt jellemzően e-mailben, vagy 
levélben kerülnek megválaszolásra 5 
munkanapon belül. Az email-es, nem személyes 
válaszadás heti időkerete heti 4 óra.  

mailto:tanacsadas.inkubator@gyomro.hu
mailto:tanacsadas.inkubator@gyomro.hu


Kik vehetik igénybe? 

• A Gyömrő és Gyömrő környéki vállalkozások 

• Egy adott vállalkozás maximum 4 témában és 
összesen 4 alkalommal veheti igénybe az 
ingyenes szolgáltatást.   



Szolgáltatás tartalma 

• Cégjogi kérdések 

– Cégalapítás, cégmódosítás, tevékenység 
módosításának menete, költségei. Ehhez 
kapcsolódóan a különböző hatósági engedélyek 
beszerzésének módja, költségei. 

 



Szolgáltatás tartalma 

• Kereskedelmi jogi kérdések 
– Szerződéskötéshez, illetve már megkötött szerződéshez 

kapcsolódó tanácsadás, értelmezés, javaslatok tétele. A 
szerződéses kötelem tartalma, alaki, tartalmi kötöttségek. 
Segítségnyújtás a különböző szerződés típusok közötti 
választásban. 

– A határon átnyúló kereskedelem jogi hátterére vonatkozó 
tájékoztatás, ehhez kapcsolódóan a hatályos 
adójogszabályokra, előírásokra vonatkozó tájékoztatás. 

– Ingyenes cégkivonat lekérése az e-cégjegyzék.hu oldalról. 

– Tanácsadás, felvilágosítás szavatossági kérdésekben, illetve 
szerződésszegés esetén. 

 



Szolgáltatás tartalma 

• Munkajogi kérdések 

– Az induló, vagy már működő vállalkozások 
alkalmazotti köréhez kapcsolódó munkajogi 
tanácsadás. Munkaszerződés létesítése, 
módosítása, alaki, tartalmi kötöttségek. 

 



Szolgáltatás tartalma 

• Üzleti tanácsadás a következő területekre terjed 
ki: 
– Alapvető üzleti ismeretek. Gazdálkodási 

alapismeretek, termék-képzés, piacelemezési 
tanácsadás, árképzés. 

– Pénzforgalmi és tranzakciós ismeretek. Finanszírozás, 
likviditás, hitel. 

– Üzleti tervezés, marketing és kommunikáció. Üzleti 
terv készítése, pályázati ismeretek, erőforrásigény 
tervezés, humánkapacitás tervezés, marketing és 
kommunikációs terv készítése, végrehajtása. 



Szolgáltatás tartalma 

• Energetikai tanácsadás a következő 
területekre terjed ki: 

– A vállalkozás tevékenységének energiaigény-
meghatározása, energia megtakarítási lehetőségek 
feltérképezése, alternatív energiaforrások 
alkalmazási lehetőségének áttekintése. Energetikai 
beruházások tervezéséhez tanácsadás. 

 


