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ARS BONI MEETS LEGELUP! 
 

Ius est ars boni et aequi. 

A jog a jó és a méltányos művészete. 

 

Tisztelt Olvasónk! 

 

Jó hírünk van: Ars Boni meets LegalUp! 

 

Azaz az Ars Boni új, kezdő vállalkozóknak készülő rovattal bővült. A startupok körüli 

jogi kérdéseket bemutató, startupereket segítő LegalUp! blog és szerzőgárdája 

csatlakozik az Ars Boni csapatához, melynek révén célunk, hogy színvonalas, szakmai, 

de közvetlen hangú és közérthető cikkekkel járuljunk hozzá sikereikhez. 

 

A LegalUp! írói olyan fiatalok, akik szakmai pályafutásukat kompetitív, nemzetközi 

környezetben kezdték, ahol a legfontosabb érték a kemény, kitartó munka, a hozzáértés, a 

minőségre törekvés, a rugalmasság és a precizitás. Ezt a szemléletmódot alkalmazzák 

munkájuk során és ebből szeretnénk átadni az olvasóinkak is. 

 

A LegalUp! szerzőinek bevallása szerint érezhetően megindult egyfajta mozgolódás a 

startupok körül, egyre több fiatal érzi úgy, hogy eljött az ideje saját vállalkozást építeni. 

A startup építéshez viszont elengedhetetlenül hozzátartozik a jogi kérdések megoldása is, 

amely általában idegen terepre vezeti a kezdő vállalkozókat.  

 

Nincsenek illúzióink afelől, hogy a startup szcénának jogi témákat bemutató írásokat 

hozzáférhetővé tenni nem egyszerű feladat. Nehéz megtalálni azt az aranyközéputat, 

amely lehetővé teszi, hogy szakmai tartalmat közérthető formában, a fiatal vállalkozók és 

általában a nem jogász olvasók számára érthetően, sőt – reményeink szerint – érdekesen 

tálalja. Nehéz ráérezni arra, melyek azok a pontok, ahol hatékonyan lehet közreműködni 

a startup építés rögös folyamatában. Közreműködni, mivel a cél elsősorban az, hogy 

megkönnyítsük a kezdő vállalkozók dolgát olyan jogi problémák, kérdések 

bemutatásával, megtárgyalásával, amelyek a gyakorlatban nehézséget, kihívást jelentenek 

a jogot nem, vagy nem alaposan ismerőknek. 

 

Ezt a hiányt igyekszünk pótolni, remélhetőleg több, mint kevesebb sikerrel. A blog 

fókusza a teljesen egyszerű, kézenfekvő céges problémák, kérdések megtárgyalása, azaz 

olyan témák bemutatása, amelyek egy fiatal, friss diplomás, ám teljesen amatőr 

vállalkozó számára hasznosak lehetnek az első, baby steps jellegű lépések megtételekor. 

Ám szándékunkban áll átevezni komolyabb vizekre is, az egyes tőkebevonási, befektetési 

kérdések körüljárásával. De ez egyelőre maradjon a jövő zenéje – vallják a szerzők és 

velük mi is. 

 

 

 

A szerkesztők 


