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Bevezető
 

„22 és 26 év közötti munkatársat keresünk 30 év tapasztalattal.”

Ez a mém tökéletesen összefoglalja a fiatal álláskeresők érzelmeit az elmúlt 
évtizedben. Amikor még a kezdő munkakörökhöz is legalább 2 év szakmai ta-
pasztalatot kérnek, az iskolából kilépő fiatal felnőttek könnyen belesodródhat-
nak a „Nem találok munkát, mert nincs munkatapasztalatom, mert nem találok 
munkát” ördögi körbe. A fiatalok munkanélküliségét természetesen nem csak a 
munkaadók irreális elvárásai okozzák (bár az életkori megkülönböztetés néha 
tényező). Ha valaki azt mondja, hogy megtalálta álmai munkáját, három dolog-
nak egyszerre kellett igaznak lennie:

1. Volt valahol egy megüresedett pozíció vagy egy új munkalehetőség (több 
mint valószínű, hogy a közösségi médián keresztül hirdették meg).

2. A pozíció felkeltette az álláskereső érdeklődését – megfelelőnek hangzott 
mind megélhetési, mind pedig önmegvalósítási szempontból (Maslow szük-
ségletpiramisát minden szinten lefedve).

3. A pályázó ténylegesen képes a munka elvégzésére (és ezt a toborzásért 
felelős vállalat HR osztálya is felismerte).

Ennek a három tényezőnek egyszerre kell teljesülnie – máskülönben az állás-
kereső olyan munkát kap, amit el tud ugyan végezni, de ki nem állhat; csak 
álmodozik egy pozícióról, amihez azonban nem elég kompetens; vagy – egy 
kis csavarral – kompetens, de a munkakör már be van töltve valaki más által. 
Összefoglalva, a fiatalok munkanélkülisége akkor jelenik meg – és a 15,2%-os 
EU-s aránya alapján már meg is jelent –, amikor:

• nincsenek új munkahelyek, vagyis nincs kereslet;

• a rendelkezésre álló munkakörök alul vannak fizetve és/vagy tisztességte-
len feltételeket kínálnak; valamint

• a potenciális munkaerő alulképzett (hiányoznak bizonyos készségek és/
vagy konkrét képesítések).

https://www.simplypsychology.org/maslow.html
https://www.simplypsychology.org/maslow.html
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A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése hozzájárulhat a kihívás kezelésé-
hez, és mind a három fenti tényezőt befolyásolja. (1) Az új, potenciálisan növek-
vő vállalkozások új munkahelyeket teremtenek. (2) Mivel a vállalkozások tulaj-
donosai az Y és Z generáció tagjai, a munkakörülményeket a saját igényeikhez 
igazítják (amelyek nagyban különböznek a korábbi generációkétól). (3) Még ha 
nem is kezdenek saját vállalkozásba, a vállalkozói ismeretek oktatása olyan 
kompetenciák elsajátítását és fejlesztését eredményezi, amelyek hozzájárulnak 
nem csak az ön-, hanem az általános foglalkoztatáshoz is.

A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az oktatáson keresztül kétség-
telenül jó kezdeményezés. „A vállalkozói ismeretek fejlesztése az egyik legna-
gyobb megtérülésű beruházás Európában.” (Európai Bizottság, 2012) A középfo-
kú oktatásuk során vállalkozási készségeket fejlesztő programban részt vevő 
diákok 15-20%-a később saját céget alapít – ez az arány legalább 3-szor ma-
gasabb, mint a lakosságnál általában (Jenner, 2012). A legtöbb oktatási rend-
szer azonban nem biztosít megfelelő alapot a vállalkozói karrierhez. Sok uniós 
tagállamra jellemző, hogy a fiatalok úgy végzik el az iskolát, hogy vállalkozói 
ismeretekkel/készségekkel még csak nem is találkoznak – nem meglepő tehát, 
ha nincsenek tisztában a lehetőségeikkel, amikor az ötleteiket szeretnék meg-
valósítani.

Ezen tények fényében a YES (Youth Entrepreneurship Support) projekt partnerei 
célul tűzték ki annak biztosítását, hogy a vállalkozói pálya vonzó kilátást jelent-
sen a román és magyar fiatalok számára. Tanárokat (például téged) és iskolá-
kat toboroznak a román-magyar határmenti régióból, és segítenek nekik, hogy 
még hatékonyabb támogatói legyenek a vállalkozóvá válásnak. Ez a kis könyv 
gyakorlati módszertani útmutatásként szolgál, hogy hozzásegítsen a hatékony 
vállalkozói képzés eszközeinek elsajátításához. A kulcsszó a GYAKORLATI: az 
elolvasása után bárki megszervezhet és lebonyolíthat egy hasonló programot. 
Bár bizonyos elméleti háttérinformációkra szükség van, a célunk az, hogy valós 
példákat és gyakorlati javaslatokat mutassunk be, amelyek azonnal adaptálha-
tók a helyi helyzetnek megfelelően.

Albert Einstein szavaival élve: 
„ Elméletileg az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.”  

Próbáltuk ezt észben tartani az útmutató írása közben.
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Az útmutató hat fő részre osztható (1. ábra):

1. Bevezető – A fő probléma, a YES projekt, valamint az útmutató céljának és 
felépítésének gyors áttekintése.

2. Helyzetelemzés – A kihívás rövid összefoglalása; miért és hogyan kell 
befektetni a vállalkozói ismeretek oktatásába.

3. Vállalkozói kompetenciák – Ismertető a sikeres vállalkozói karrierhez 
szükséges kulcskompetenciákról; a YES projekt a következő öt területre fó-
kuszál: (1) kommunikáció, (2) kockázatvállalás, (3) felelősségvállalás, (4) 
innováció/kreativitás és (5) kitartás/kudarctűrő képesség.

4. A YES Képzési Program – A projekt keretében kidolgozott vállalkozói kép-
zési program három fő elemének rövid bemutatása: (1) a kompetencia teszt, 
(2) az e-learning tanfolyam és (3) a Bootcamp.

5. A vállalkozói képzés építőelemei – Összefoglaló a vállalkozás alapítás 
legfontosabb lépéseiről: (1) termék/szolgáltatásfejlesztés, (2) üzleti terv ké-
szítése, (3) pénzügyi menedzsment és (4) marketing tervezés.

6. Bootcamp forgatókönyv – A tréning egy napos verziója a későbbi ismételt 
megvalósítás megkönnyítése érdekében (pl. pályaorientációs napok alkal-
mával).

1 Az útmutató felépítése 

BOOTCAMP
FORGATÓKÖNYV HELYZETELEMZÉS

VÁLLALKOZÓI
KOMPETENCIÁK

A YES KÉPZÉSI
PROGRAM



7

Helyzetelemzés

A kihívás

A központi probléma, amellyel a YES projekt partnerek foglalkozni kívánnak, 
nem helyi, regionális vagy nemzeti jellegű: statisztikai bizonyítékok mutatják, 
hogy mindegyik európai ország – különböző módokon, és eltérő mértékben – 
érintett (2. ábra). A 2008-as pénzügyi válságnak – amit a közgazdászok több-
sége a legkomolyabb pénzügyi válságnak tart az 1930-as évek nagy gazdasági 
világválsága óta – a fiatal népességre máig nyomot hagyó hatása volt. A na-
gyobbrészt városokban élő fiatalok számára a produktív jövő lehetősége elérhe-
tetlenné vált. A helyzetet a nemzeti kormányok és egyes EU-s zászlóshajó kez-
deményezések próbálják azóta orvosolni, mérsékelt sikerrel. (Partridge, 2015)

2 A fiatalok munkanélkülisége az EU-ban 

 Forrás: Eurostat, 2017
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A román-magyar határmenti térség helyzetét részletesen a projekthez kapcso-
lódó Helyzetelemzés mutatja be. OECD tanulmányokból tudjuk, hogy a 25 év 
alatti fiatalok munkanélküliségi rátája Magyarországon magas. A magyaror-
szági Központi Statisztikai Hivatal adatai megerősítik ezt, ugyanakkor kiemelik, 
hogy EU-s és a kormány által finanszírozott programoknak köszönhetően az 
utóbbi három évben pozitív változások következtek be. Mindezek ellenére a re-
gisztrált munkanélküliek több mint 10%-a pályakezdő a két vizsgált megyében, 
valamint Romániában is, bár ott a mutatók kedvezőbbek. (3. ábra)

3 A pályakezdő (25 év alatti) regisztrált munkanélküliek aránya

 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2012-2018; INSSE, 2012-2018

Az okok

A fiatalkori munkanélküliség fő okai hasonlóak az általános munkanélküliség 
okaihoz:

• Gazdasági tényezők 

Ebben az évtizedben a gazdasági növekedés a termelékenység javulásá-
ra, nem pedig a munkavállalók számának növekedésére épült, ami az új 
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munkalehetőségek alacsonyabb számát, valamint hiányát eredményezte. Rá-
adásul gazdasági hanyatlás esetén a fiatal munkavállalók válnak a leginkább 
nélkülözhetővé a tapasztalat hiánya, illetve a túl- vagy alulképzettség miatt (gaz-
dasági ágazattól függően).

• Politikai tényezők

Az ifjúságra helyezett politikai hangsúly egy országban olyan pozitív kör-
nyezetet hozhat létre, amely ösztönzi a fiatalokat – ennek hiánya komoly 
akadályt jelent a növekedés útjában. A nyugdíjkorhatár emelése például 

csökkenti a fiatalok számára nyitott új munkalehetőségek számát, míg bértá-
mogatás biztosítása azon vállalkozások számára, amelyek 25 év alatti dolgo-
zókat alkalmaznak, pont ellentétes hatással bír – az egyensúly mindig az adott 
politikai helyzet alapján billen az egyik, vagy a másik oldalra.

• Szakpolitikai keretrendszer

Gyakorlatilag mindenhol vannak munkanélküliséggel kapcsolatos nem-
zeti, regionális és helyi kormányzati irányelvek, és ezek szerencsére min-
dig tartalmaznak legalább egy, a fiatalokra összpontosító prioritást, pl. a 

fiatalok kapcsolatépítésének, álláskeresésének és/vagy vállalkozóvá válásának 
támogatása. Azt, hogy a tervezett szakpolitikákat ténylegesen végrehajtsák a 
kívánt hatás elérése érdekében, a legtöbb esetben az emberi vagy pénzügyi erő-
források hiánya eredményezi.

• Ágazati támogatás

Még ha vannak is releváns szakpolitikák, az érdekelt felek – pl. a po-
tenciális munkáltatók – gyakran kimaradnak a fiatalok foglalkoztatá-

sának növelésére irányuló tényleges erőfeszítésekből. A vállalatok és a képző 
intézmények közötti együttműködés hiánya lehetetlenné teszi a munkaerőpiac 
keresleti és kínálati oldalának összehangolását. Ennek eredménye a fiatalkori 
munkanélküliség (az egyes ágazatokban megjelenő túl sok végzős hallgató) és 
a szükséges munkaerő hiánya (az előző ellentéte).

• Oktatás

Jelenleg Európában a legtöbb oktatási rendszer inkább a lexikális tudás 
átadásáról és képesítések megszerzéséről szól, nem pedig a sikeres 

foglalkoztatáshoz és a vállalkozóvá váláshoz szükséges készségek és kompe-
tenciák elsajátításáról. Újszerű megközelítésre van szükség rendhagyó tanter-
vekkel és modern hozzáállású tanárokkal (célzás: TE is egy vagy közülük). 
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A megoldás

A fiatalkori munkanélküliség témájával foglalkozó releváns Európai Uniós prog-
ramok jelenleg a következők:

• Az Új készségek és munkahelyek 
menetrendje a fiatalokat, az ideig-
lenes munkavállalókat és a migrán-
sokat azonosította a válság által 
leginkább sújtott személyekként. A 
program négy kiemelt területre ösz-
szpontosít:

o Jobban működő munkaerőpiac a rugalmas biztonság négy elemének 
megerősítésével (rugalmas és megbízható szerződések, aktív munkaerő-
piaci intézkedések, élethosszig tartó tanulás és korszerű szociális védel-
mi rendszerek)

o Képzettebb munkaerő, amely megköveteli az oktatásban a kompeten-
cia-alapú megközelítésre való áttérést, valamint a munka és a képzés vi-
lágának szorosabb együttműködését

o Jobb munkaminőség és munkakörülmények a foglalkoztatással kap-
csolatos jogszabályok felülvizsgálata és (szükség esetén) módosítása 
révén

o Erősebb szakpolitika a munkahelyteremtés támogatására, különös fi-
gyelmet fordítva a vállalkozóvá válásra és az önfoglalkoztatásra a ’gon-
dolkozz először kicsiben’ elv alapján, amely a kkv-k támogatását helyezi 
előtérbe

• A Mozgásban az ifjúság 2010-ben indult az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célul kitűző Európa 2020 stratégia részeként. Az isko-
lából a munkahelyre való áttérés a fiatalok számára egy jelentős kihívás: 
mivel újak a munkaerőpiacon, kevésbé valószínű, hogy munkát találnak, 
és könnyebben figyelmen kívül hagyják őket (lásd a Bevezetőt). A folyamat 
egyszerűsítése és a fiatalság ösztönzése arra, hogy – az EU-s támogatások 
előnyeivel élve – tanuljanak/dolgozzanak egy másik országban, segíthet át-
hidalni ezt a szakadékot. A kezdeményezés előirányozta az Ifjúsági Garancia 

A ‘kritikus tömeg’ ebben az esetben a fiatal vállalkozók 
számát hivatott fenntartani nukleáris láncreakció helyett.

„A képzett tanárok kritikus tömegének 
megteremtése érdekében a tagállamoknak 

vállalkozói készségekre fókuszáló 
tananyagokat kell fejleszteniük…”

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:en:PDF
https://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en
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Program létrehozását: a tagállamok kötelezettségvállalását arra, hogy „vala-
mennyi 25 év alatti fiatal számára színvonalas munkalehetőséget, folyamatos 
oktatást, tanulószerződéses gyakorlati képzéseket vagy szakmai gyakorlato-
kat biztosítson a munkanélkülivé válást vagy az iskola elhagyását követő négy 
hónapon belül” (Európai Unió Tanácsa, 2013). A program sikertörténetté vált, 
katalizátorként szolgálva strukturális reformokhoz és innovációkhoz; 2014 
óta minden évben több mint 5 millió fiatal regisztrált rá.

• 2016-ban a Befektetés az európai 
ifjúságba megújította az EU elköte-
lezettségét a fiatalok támogatása 
iránt. A program Ifjúsági Csomagja 
három cselekvési irányt jelöl ki:

o Jobb esélyek a munkavállalás 
terén

Mind az Ifjúsági Garancia Program, mind a kapcsolódó Ifjúsági foglalkoz-
tatási kezdeményezés eszköz e cél eléréséhez.

o Jobb esélyek az oktatás és a képzés révén

A tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy jobb feltételeket te-
remtenek a gyakornokok számára, bevezetve az Erasmus+ program kere-
tében egy új, ErasmusPro elnevezésű mobilitási területet.

o Jobb esélyek a szolidaritás, a tanulási célú mobilitás és a részvétel 
tekintetében

Az Európai Szolidaritási Testületbe történő regisztráció az egyik módja 
annak, hogy ösztönözzék és támogassák a fiatalokat az önkéntesség-
ben, a saját országukban vagy külföldön folytatott projektekben történő 
munkavégzésben, mindezt az európai közösségek javát szolgálva.

Az Y generáció nagy sajnálatára a tények elfogadásának 
megtagadása nem teszi azokat kevésbé igazzá.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:940:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:940:FIN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://europa.eu/youth/lu/news/59/50165_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.cbsnews.com/news/millennials-are-much-poorer-than-their-parents-data-show/
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Az egyik kiemelt téma, amely mindig felmerül a szakpolitikai dokumentumok-
ban, az a vállalkozói szellem, ami nem meglepő, hiszen a vállalkozói készség a 
munkahelyteremtés, az innováció és a gazdasági növekedés motorja. A Vállal-
kozás 2020 Cselekvési Terv három területet javasol az azonnali beavatkozásra:

1. Vállalkozói ismeretek oktatása és képzés a növekedés és az üzleti vállal-
kozások alapításának támogatására

2. A keretfeltételek megerősítése a vállalkozók számára a meglévő struktu-
rális akadályok felszámolásával, és a vállalkozók támogatása a vállalkozás 
életciklusának kulcsfontosságú szakaszaiban

3. A vállalkozói kultúra felélesztése Európában

Szűkítve vizsgálatunkat a román-magyar határmenti térségre, mindkét ország-
ban megtalálhatjuk a vállalkozások alapvető támogatási rendszerét.

Magyarországon az 1991. évi IV. törvény kimondja, hogy a kormánynak kötele-
ző bizonyos szolgáltatásokat nyújtania új vállalkozások alapításához. Nemzeti 
szinten két fontos támogatási programot kell kiemelni: GINOP-5.2.7-18 – Fiata-
lok vállalkozóvá válásának támogatása és GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők vál-
lalkozóvá válásának támogatása. Egy másik Európai Uniós finanszírozási lehe-
tőség az INPUT program (GINOP-3.1.3-15-2016-00001 projekt). A program célja 
a startup, mikro- és kisvállalkozások hatékonyságának és jövedelmezőségének 
előmozdítása az IKT-szektorban. Egyéb vállalkozásokat, vállalkozóvá válást tá-
mogató programok és intézmények: Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályá-
zat (6 havi minimálbérre); Tees Technológia az Esélyegyenlőségért Nonprofit 
Kft. – GreenLight pályázatok; SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány; PRI-
MOM Alapítvány; Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; FŐNIX 
Inkubátorház és Üzleti Központ; a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közössé-
gi Tér Nyíregyházán és az Xponential Coworking Office Debrecenben.

Romániában számos – a kormány vagy az Európai Unió által nyújtott – finan-
szírozási eszköz áll a vállalkozók rendelkezésére, elsősorban a mezőgazdaság 
és az idegenforgalom területén. A kormány emellett startup vállalkozások szá-
mára indította el a StartupNation elnevezésű programját, azonban a fiatalok ál-
talában nem rendelkeznek elegendő információval róla, mivel a népszerűsítése 
nem elég széles körű. Szatmárnémetiben a Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazda-
sági Kamara számos EU által finanszírozott projektben vesz részt, amelyekben 
kiemelkedő szerepet játszik az üzleti élet támogatása és a startup környezet fel-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100004.TV
https://www.ginop519.hu/ginop-5-2-7-18-fiatalok
https://www.ginop519.hu/ginop-5-1-10-18-allaskeresok
https://inputprogram.com/tamogato/
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/152/MUNKP00052
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/152/MUNKP00052
https://technonprofit.hu
https://technonprofit.hu
https://seed.hu/en
http://primom.hu/oldal/9/inkubatorhaz
http://primom.hu/oldal/9/inkubatorhaz
http://hbmvk.hu/
http://www.fonixinku.com/home/
http://www.fonixinku.com/home/
http://www.kozpontegyesulet.hu/hu/halozatunk/m-15
http://www.kozpontegyesulet.hu/hu/halozatunk/m-15
http://xponential.hu/
https://cecif.ro/proiecte-cecif-start-up-nation/?gclid=EAIaIQobChMIo4KWusLz4wIVBsYYCh1-yA2qEAAYASAAEgL2W_D_BwE
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élénkítése. Az első Üzleti Klubot 2018 januárjában szintén Szatmárnémetiben 
alapították, kapcsolatépítés céljából rendezvényeket kínálva a helyi vállalkozók 
számára. 2014 márciusában megnyitott egy coworking iroda – az intézmény 
hozzájárult egy új vállalkozói közösség kialakításához, továbbá támogatta a kö-
zöttük megvalósuló kapcsolatépítést is. A YES projekt egyik partnereként a Ro-
mániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) a kkv-k számára nyújtott támogatás 
szempontjából a régió egyik legerősebb szereplője. A Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával együttműködve a ROVE részt vesz a CRITBIZ projekt-
ben, melynek keretében tanfolyamokat kínál startup vállalkozások számára a 
kreatív és informatikai szektorban a vállalkozások fenntarthatóságáról.

A tények alapján megállapítható, hogy a Vállalkozás 2020 Cselekvési Tervben 
említett három beavatkozási terület közül az első – Vállalkozói ismeretek okta-
tása és képzés – biztosítja a legerősebb és leggyorsabb eredményeket.

A magyar fiatalok 18 éves koruk előtt általában nem vesznek részt semmilyen 
vállalkozói alapismereti oktatásban: (ön)képzésük csak akkor kezdődik el, ami-
kor vállalkozást alapítanak – ennek sokkal korábban kellene megtörténnie. A 
képzésnek a készségek és kompetenciák fejlesztésére kellene összpontosí-
tania, nem pedig általános vállalkozói ismeretek oktatására, a hagyományos 
oktatási módszerek helyett együttműködést erősítő/csapat– és projektmunkát 
alkalmazva. Fontos lenne az is, hogy az adott képzést a terület szakemberei/
szakértői nyújtsák – e módon lehet a tudás átadása hatékony és hiteles. Hasz-
nos lehet a vállalkozói képzés beépítése a tantervbe – nem egy másik tantárgy 
részeként, hanem különálló tantárgyként. Ahhoz, hogy ez működjön, széles kör-
ben elérhető tanóra-tervek kellenek: a témában sok kiváló anyag létezik, de csak 
néhány készült kifejezetten középiskolai tanárok számára úgy, hogy könnyen 
adaptálható/optimalizálható legyen egy 45 perces tanórára.

Romániában az iskolák és az egyetemek is tesznek valamilyen szintű erőfeszí-
tést a vállalkozói oktatás biztosítása érdekében (2014 óta a középiskolások 
számára kötelezően vállalkozási alapismereteket oktatnak heti 1 órában), ám e 
gyakorlat továbbra is nagyon alacsony színvonalú. A nemzeti alaptanterv ugyan 
támogatja, azonban mégis hiányzik a fiatalokból a vállalkozói szellem (annak 
ellenére, hogy létezik gyakorlatorientált oktatás, például van szakmai gyakor-
lat). Még ha egyes fiatalok vállalkozók is szeretnének lenni, szembesülniük kell 
azzal a ténnyel, hogy ez más kompetenciákat igényel, mint amiket az iskolában 
oktatnak (pl. kreatív problémamegoldás). Az iskolák kész megoldásokat adnak 
át arról, hogy adott dolgokat hogyan kellene megvalósítani, ám ez nem segíti 

http://rove.ro/en/
http://rove.ro/en/
http://rove.ro/en/projekt/critbiz/
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a diákokat a kritikus gondolkodási készségeik fejlesztésében (saját döntéseik 
meghozatalában). Azok a workshopok és programok, ahol fejleszteni tudják a 
kommunikációs, döntéshozatali és kapcsolatépítési kompetenciájukat, döntő 
jelentőségűek lehetnek számukra ahhoz, hogy bízzanak magukban. Ráadásul 
sem a tanároknak, sem a diákoknak nincs túl sok kapcsolata az üzleti környe-
zettel – vagy általánosságban sikeres vállalkozókkal –, ami megnehezíti, hogy 
a témát hiteles ’vállalkozói hozzáállással’ mutassák be; szakadék van azok kö-
zött, akik képeznek, és akik foglalkoztatnak. 

1. A fiatalok egyike azon csoportoknak, amelyeket 

a legsúlyosabban érintett a gazdasági válság, ami 

magas fiatalkori munkanélküliségi rátát eredmé-

nyezett egész Európában.

2. Az egyik fontos ok, ami a fiatalkori munkanélkü-

liség hátterében áll, az oktatás – a lexikális isme-

retek oktatásának preferálása ahelyett, hogy a si-

keres foglalkoztatáshoz szükséges készségeket 

és kompetenciákat fejlesztené.

3. A vállalkozói ismeretek oktatását a lehető leg-

korábban el kell kezdeni, aminek kompetencia 

fejlesztésen, együttműködést erősítő/csapat- és 

projektmunkán, valamint a sikeres vállalkozók va-

lós élettapasztalatain kell alapulnia.

POST-IT VERZIÓ
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Vállalkozói kompetenciák

A Vállalkozás 2020 Cselekvési Terv úgy definiálja a vállalkozói készséget, mint 
„az egyének azon képességét, hogy az ötleteket cselekvésre fordítják”. Ez talán 
könnyűnek hangzik, de a valóságban nem az. A YES projekt keretében készített 
interjúk alapján három tényező döntő jelentőségű a sikeres vállalkozói karrier 
szempontjából:

• magas EQ (érzelmi intelligencia – például a problémák helyett a lehetősé-
gek meglátása a nehézségekben, függetlenség, tudásvágy, a bizonytalanság 
elfogadása, a fejlődésre való törekvés, felelősségérzet, kitartás);

• szakértelem (például cél- és eredményorientált gondolkodásmód, vezetési 
és szervezési készségek); és

• vállalkozói készségek és ismeretek (pl. kapcsolat- és hálózatépítés, kocká-
zatvállalás, versenyszellem).

A fiatal vállalkozókban e tényezők szinte soha nem jelennek meg együttesen, de 
legalább az egyiknek meg KELL lennie – ez pedig a magas érzelmi intelligencia, 
ami erős belső motivációt nyújt. A szakértelem ugyan fontos, de a szükséges 
kompetenciák nélkül nem elégséges; ha van egy jó alap, lehetőséggel – és ké-
pességgel – a fejlődésre, akkor minden egyéb tanulható.

Amikor megpróbáljuk azonosítani a sikeres vállalkozói karrierhez szükséges 
kompetenciákat, akkor egy megosztott szakmai környezetet és egymással – a 
kompetenciák pontos természetével, fontossági sorrendjével és definíciójával 
– egyet nem értő szakértőket találunk. Egy CEDEFOP által készített 2006-os 
tanulmány a kompetenciát a tudás, készségek és attitűdök kombinációjaként 
határozta meg – az embernek „alapvető ismeretekkel, funkcionális készségekkel 
és megfelelő társadalmi magatartással kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékony 
legyen” (Winterton et al., 2006 – 4. ábra). 
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4 A KSC-k tipológiai mátrixa (tudás, készségek és kompetenciák) 

Forrás: Winterton et al., 2006

Az 5. ábrán megpróbálunk egy nemzetközileg elterjedt fogalmi képet nyújtani a 
vállalkozói kulcskompetenciák összefoglalására.

5 Vállalkozói kompetenciák

Forrás: Lackéus, 2015

Hivatással összefüggő Személyes

Teoretikus
Kognitív kompetencia 

(tudás)
Meta-kompetencia 

(a tanulás facilitálása)

Operatív
Funkcionális kompetencia – 

a tudás alkalmazása 
(készségek)

Szociális kompetencia 
(attitűdök és viselkedési formák)

Tudás Deklarált tudás
Vállalkozói alapismeretek (pl. számvitel, pénzügy, technológia, 

marketing)

Önismeret A személyiség illeszkedése a vállalkozói élethez

Készségek Marketing készség
Piackutatás, meggyőzőerő, ügyfelekkel való kapcsolattartás, 

jövőkép kommunikálása...

Forrásteremtés készség Üzleti/pénzügyi terv készítése, források szerzése

Lehetőségekkel való élés Üzleti lehetőségek felismerése és kihasználása

Interperszonális készség
Vezetői készségek, HR menedzsment, konfliktus-kezelés, 

társasági élet

Tanulási készség Aktív tanulás, alkalmazkodás az új helyzetekhez

Stratégiai készség
Prioritások és célok meghatározása, stratégia kidolgozása, 

stratégiai partnerek azonosítása

Attitűdök Vállalkozói szenvedély „Ezt akarom” – teljesítmény-vágy

Önhatékonyság „Meg tudom csinálni” – a saját képességekbe vetett hit

Vállalkozói identitás „Ez vagyok én” – alapvető nézetek/értékek

Proaktivitás „Ezt teszem” – cselekvés-orientáltság

Bizonytalanság toleranciája „Meg merem csinálni” – adaptációs készség, nyitottság

Innováció
„Új dolgokat teremtek” – kiszámíthatatlan, kreatív, szabály-

sértő

Kitartás „Sikerrel járok” – a fejlődés útjában álló akadályok leküzdése
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A YES Képzési Program fő elemei a kompetenciák e három részhalmazának ke-
verékét próbálják továbbfejleszteni (a részleteket lásd a 3. fejezetben). A projekt 
partnerek öt olyan kulcskompetenciát választottak ki, amelyek elengedhetetle-
nek a vállalkozóvá váláshoz, és viszonylag könnyen mérhetők/fejleszthetők (6. 
ábra).

6 Vizsgált kompetenciák (a partnerek választása alapján)

A hatékony kommunikáció tanulható készség, és bár nem kifejezetten 
a vállalkozói készséghez kötődő kompetencia, annak egy fontos ele-
me. A pszichológia területén a szakértők négy alapvető kommunikáci-

ós stílust különítenek el egymástól: passzív, agresszív, manipulatív és asszertív.

• A passzív kommunikáció az elkerülésre épül – az egyén hagyja, hogy a 
döntéseket mások hozzák meg helyette, tartózkodik a vitáktól, és elnyom-
ja az (egyébként jogos) igényeit/véleményét. A személyes és a munkahelyi 
kapcsolatokban ez általában alárendelt szerephez vezet, ami nem szeren-
csés, ha valaki vállalkozó akar lenni. Esetenként azonban, amikor a béke 
megőrzése és az ’árral úszás’ fontosabb, könnyebb egy passzív személyi-
séggel kijönni.
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• Az agresszív kommunikációt gyakran – tévesen – a vezetői pozíciók fontos 
követelményének tekintik. Nem szabad elfelejteni, hogy noha az agresszió a 
kitartás, az irányítási vágy és a magabiztosság találkozása – amelyek egy 
vállalkozó fontos tulajdonságai –, mindig ellenséges viselkedésben nyilvá-
nul meg (követelőzés, megfélemlítési technikák alkalmazása stb.).

• A manipulatív emberek szeretnek vezető szerepet betölteni, de soha nem 
nyíltan, szemtől szembeni meggyőzéssel, hanem másokat/a helyzeteket a 
háttérből, kifinomult meggyőző technikákkal befolyásolva.

• „A személyes vélemények, igények és határok asszertív kommunikációjára… 
mint a hatástalan passzív és agresszív reakciók között elhelyezkedő viselke-
dési arany középútra lehet tekinteni.” (W. T. O’Donohue et al., 2008) Az asz-
szertivitás alapvetően mindkét világ (a passzív és agresszív kommunikációs 
stílus) előnyeit ötvözi, és nyílt kommunikációt eredményez, ami egészséges 
önértékelésből és mások tiszteletéből fakad. Bár ez a leghatékonyabb kom-
munikációs stílus, az emberek ezt alkalmazzák a legkevésbé.

A kockázatvállalás általában véve nem vezet sikerhez. Először is tisztáz-
nunk kell, hogy amikor azt mondjuk, hogy ’kockázat’, gyakran ’bizonyta-
lanságot’ értünk alatta, holott míg a kockázat az ismert valószínűségek 

eloszlását jelenti (pl. annak az esélyét, hogy kihúzzuk egy pakli kártyából a kőr 
ászt), addig a bizonytalanság az ismeretlen valószínűség-eloszlással foglalko-
zik (pl. azzal, hogy mekkora az esélye, hogy a kőr ászt húzzuk ki több, vélet-
lenszerűen összekevert pakliból). A sikeres vállalkozók azokat a bizonytalan 
helyzeteket keresik, amelyekben a siker esélye nem egyértelmű. Következés-
képpen a kockázatvállalásuk tudatos – reális előrejelzések, kockázatértékelés 
és enyhítő intézkedések kombinációja, ami kudarc esetén minimalizálja a káro-
kat. Olyan lehetőségeket keresnek, amelyekben stratégiai tervezéssel a javukra 
tudják billenteni az esélyeket. (Johansson, 2018)

Azok számára, akik utálják a matematikát, de szeretik a szerencsejátékot:  
egy sikeres vállalkozót nem fogunk a rulettasztalnál játékon kapni. 

Ehelyett huszonegyezni fog; szerencse kell hozzá – ugyanakkor stratégia is.

Az asszertív kommunikáció az együttműködés és a csapatmunka fontos 
sikertényezője. Egyik jellemzője az elfogadás elve (az ’Igen, és’), az impro-
vizációs komédia alapja. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a másik fél állás-
pontját (’Igen’-t mondunk), ugyanakkor teszünk hozzá valami újat (’és’-t).
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7 A kockázatkezelés négy módja (elkerülés, enyhítés, delegálás, elfogadás)

 Forrás: Watt, 2019

Az elkerülő megküzdési stratégia pszichológiai kifejezés: azt jelenti, 
hogy erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy elkerüljük azoknak a 
helyzeteknek, problémáknak a kezelését, amelyeket az agyunk jelentős 

stresszhatásként érzékel (Zeidner et al., 1995). A felelősséget a legtöbb ember 
megpróbálja elkerülni, vagy a lehető leghamarabb áthárítani másokra. Mind-
ezzel ellentétben a sikeres vállalkozók – bízva abban a képességükben, hogy 
meg tudják jósolni és képesek kezelni a sikert befolyásoló külső tényezőket – 
könnyen vállalnak felelősséget. Ha valakinek sikerül nem beleesni a ’minden az 
én hibám’ gondolkodásmód csapdájába (lásd az alábbi bekezdést a kudarcok 
elviseléséről), akkor lehetősége nyílik arra, hogy megvizsgálja a döntései követ-
kezményeit, és tanuljon a hibáiból/sikereiből.

A kreativitás és az innováció egymáshoz kapcsolódó fogalmak – az 
utóbbira néha gazdasági kreativitásként utalnak. Az ötletek – anélkül, 
hogy azokkal valamit kezdenénk – csupán az emberi képzelőerő bizo-

nyítékai; a kreativitás az ötletek valósággá változtatása. Egy probléma megol-
dására új ötleteket és megközelítéseket kitalálni és megvalósítani csak akkor 
lehetséges, ha megfigyeljük a jelenlegi helyzetet, kérdéseket teszünk fel, talál-
kozunk olyan emberekkel, akik eltérő perspektívából látják az adott problémát, 
asszociációkat vázolunk fel a régi és az új között és kísérletezünk.

Figyelem: ez alkalmanként kóros állapottá is válhat. 
Azt képzelni, hogy az univerzum okozati középpontja vagyunk, egészségtelen.
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Hatékonyan megbirkózni a kudarcokkal és azok ellenére tovább folytatni 
a kitűzött cél elérését egy sikeres vállalkozó kritikus jellemzői. Ez a gon-
dolkodásmód az olyan kérdések feltevését igényli, mint például „Mi volt 

az oka a kudarcnak?” és „Mit tehetek másként legközelebb?”. A kudarc egy tanu-
lásra ösztönző pillanat, nem pedig eltántorító esemény – az általa megszerzett 
információk és tapasztalatok alapján egy ambiciózus vállalkozó cselekvési ter-
vet tud kidolgozni a siker nagyobb esélyéért.

1. Sikeres vállalkozói karrier = magas EQ + szakérte-

lem + vállalkozói készségek és ismeretek

2. Ha van egy jó alap (erős belső motiváció), lehető-

séggel – és képességgel – a fejlődésre, akkor minden 

egyéb tanulható.

3. Öt tulajdonság, amely elengedhetetlen és viszony-

lag könnyen mérhető/fejleszthető: asszertív kommu-

nikáció, tudatos kockázatvállalás, felelősségvállalás, 

gazdasági kreativitás és kitartás a kudarcok ellenére 

is (valamint az azokból való tanulás)

POST-IT VERZIÓ

2012-ben az IBM 100 millió dollárt fektetett be design thinkingben jártas 
dolgozók felvételére és az alkalmazottai oktatására annak érdekében, 

hogy az innovációra összpontosítsanak. Három év alatt ez az intézkedés 
18,6 millió dolláros nyereségnövekedéshez vezetett.

Egy extrém példa: James Dyson 5 126 hibás prototípust dolgozott ki, 
miközben megpróbálta feltalálni a zsák nélküli porszívót, amivel 15 év 

alatt lenullázta a megtakarításait. Az 5127. verzió azonban működött, és 
milliárdossá tette (vagyonának becsült értéke 4,9 milliárd dollár).
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E-learning
tanfolyam Bootcamp

kompetencia
teszt

A YES Képzési Program

Ahogy azt a Bevezetőben ismertettük, a YES projekt partnerek arra töreksze-
nek, hogy a lehető legátfogóbbak legyenek, alapos elméleti hátteret biztosítva 
a fiatalok munkanélküliségének problémájához a következő dokumentumokon 
keresztül:

• a helyzetelemzés áttekinti a román-magyar határmenti térség négy rele-
váns megyéjének jelenlegi helyzetét;

• az integrált fejlesztési stratégia felvázolja azokat a lehetséges prioritási 
területeket és intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak a fiatalok munka-
erőpiaci esélyeinek javításához;

• képzési anyagok, amelyek lefedik a vállalkozói ismeretek, készségek és 
attitűdök legfontosabb elemeit; és

• egy gyakorlati útmutató (ez a dokumentum), amely tanácsokat ad a taná-
roknak, hogy miként lehet hatékonyan hozzásegíteni a diákokat ahhoz, hogy 
kreatívabbá, az ötleteikben magabiztosabbá és – végül – vállalkozókká vál-
janak.

Emellett a projektnek gyakorlati alkalmazása is van – az oktatási anyagokat 
100 román és magyar diák segítségével tesztelik a partnerek. A következőkben 
ismertetjük a YES Képzési Program tesztelési folyamatát és a három fő elemét, 
amelyeket a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE), a Revita Alapítvány 
(Revita) és külső szakértők fejlesztettek ki.

A program első szakasza egy online kompetencia teszt, melynek célja a célcso-
port témával kapcsolatos készségeinek és ismereteinek felmérése. A teszt a 2. 
fejezetben felsorolt kompetenciák mérésére szolgáló mindennapi helyzeteken 
vezeti végig a diákokat. Rávilágít minden résztvevő potenciálisan fejleszthe-
tő és problémás területeire, felkészítve őket a képzés következő szakaszára. 
Segíthet annak a döntésnek a meghozatalában is, hogy kiket hívjanak meg a 

http://rove.ro/en/
https://revitaalapitvany.hu
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A helyzetelemzés és a stratégia kidolgozása során megállapítottuk, hogy nin-
csenek olyan statisztikai adatok, amelyek a diákok vállalkozóvá válással 
összefüggő véleményével és motiváló (vagy éppen elrettentő) hátterükkel 
kapcsolatosak. Éppen ezért a kompetencia teszt olyan általános kérdésekkel 
kezdődik, mint például a vállalkozói szellem jelenléte a családban, illetve a csa-
ládi vállalkozás sikere. Remélhetőleg a projekt honlapján tett látogatások szá-
ma nagy mennyiségű kitöltött kérdőívet fog eredményezni.

A kompetencia értékelésnek külön helye lesz a ROVE által fejlesztett online ta-
nulási platformon, amely bármilyen digitális eszközről (okostelefon, laptop, PC 
stb.), három nyelven (román, magyar és angol) lesz elérhető. A YES Képzési 
Program második szakasza szintén ezen az online platformon zajlik – az online 
tanfolyam felkészítő, bevezető jellegű ismereteket tartalmaz a vállalkozóvá 
válásról. A Bootcamp leendő résztvevői számára a tanfolyam sikeres befejezé-
se kötelező.

partnerek a program utolsó szakaszába (a Bootcampre) – azonosítja azokat a 
fiatalokat, akik egyáltalán nem alkalmasak és/vagy nem akarnak vállalkozóvá 
válni. A tesztet sok diák ki fogja tölteni automatikus értékelést kapva, a Boot-
camphez kiválasztott 100 diák azonban a projekt partnerek által készített egyé-
ni, személyre szabott értékelést kap.

E-learning
tanfolyam Bootcamp

kompetencia
teszt

Példa kérdés: Diákmunkán egy gyorsétteremben dolgozol, és az egyik ve-
led kezdő társadat előléptetik, de te még mindig mosogatsz. Mit teszel?

• Még nagyobb erőbedobással dolgozom, mert hiszem, hogy engem is 
hamarosan előléptetnek. 
• Azonnal felmondok, hiszen ez igazságtalanság! 
• Félgőzzel dolgozom tovább, és közben más munkát keresek, ahol 
majd jobban megbecsülnek.

https://yesbiz.eu
https://yesbiz.eu
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8 A YES (Youngsters Elevated to Success) online kurzus felépítése            

Honnan szerezhetek ihletet? 
Brainstorming – üzleti ötletek 
Piacelemzési modell…

Az ügyfelek igényeinek azonosítása 
Kreativitás és innováció 
Az értékajánlat (Value Proposition)…

A közösségi média használata 
Személyes márkaépítés 
A bevételek és az árak meghatározása…

Hogyan tudom felépíteni a csapatomat? 
Szerepek/feladatok delegálása 
Új finanszírozási források Európában…

Kapcsolat

Tervezés

egyediség

realizálás

Forrás: saját szerkesztés (a RoMarketing összefoglalója alapján)

A tananyag felépítése modul alapú (8. ábra). A négy modul – a Business Model 
Canvas összetevőit felhasználva – minden résztvevőt végig vezet egy vállalko-
zás létrehozásának lépésein. A tanulási folyamat rövid (max. 10 perces) videók-
ból, olvasmányokból (pdf formátumban) és fórumbeszélgetésekből áll. A témá-
tól és a feladattól függően a résztvevők egyénileg és/vagy kis csapatokban is 
teljesíthetik őket. Az értékelés több módon történik: önellenőrzés, más diákok 
általi értékelés, automatikus tesztek és ’osztályozott’ feladatok által. A kurzus 
sikeres befejezése azt jelenti, hogy a résztvevő átnézte/elolvasta a tananyagot, 
részt vett a fórumbeszélgetéseken, kitöltötte a teszteket, és feltöltötte az egyéni 
feladatok megoldását. A kurzus teljes időigénye körülbelül 20 óra.
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A Bootcampek három különálló rendezvényt takarnak (román, magyar és an-
gol nyelven). A 3 napos tréningek intenzív, ötletgeneráló, szimuláción alapu-
ló workshopokként szolgálnak, ahol a középiskolások közösen dolgoznak egy 
üzleti terv kidolgozásán, amelyet a végén egy ’pitch’ formájában bemutatnak 
a potenciális ’befektetőknek’. A diákok kilépnek a komfortzónájukból azáltal, 
hogy új kapcsolatokat építenek ki, szigorú határidőkkel dolgoznak, különböző 
szerep- és felelősségköröket próbálnak ki, valamint fejlesztik a csapatmunka, a 
problémamegoldó, a marketing és a pénzügyi készségeiket. Öt fős csapatokban 
dolgoznak egy kitalált vállalkozás létrehozásán; üzleti tervet kell készíteniük 
különféle feladatok megoldásán és akadályok leküzdésén keresztül. A táborok 
legutolsó napján a helyi gazdaság szereplői választják ki a legjobb üzleti ötletet.

A képzés során a hangsúly az üzleti világhoz fűződő valódi kapcsolaton, nem 
pedig a kereskedelmi és vállalkozási ismeretek elméleti átadásán lesz (bár 
mindkettőt tartalmazza). Az interaktív elemek beépítése nagyobb valószínű-
séggel ragadja meg a diákok figyelmét – üzleti tevékenységre ösztönöz azáltal, 
hogy kihívásokat állít fel, így nincs passzív tanulás, ami könnyen elidegenítené 
őket. E megközelítés a vállalatalapításhoz és -működtetéshez kapcsolódó ne-
hézségek valódi megértéséhez vezet.

A Bootcamp 1. napja jégtörő és csapatépítő gyakorlatokból áll, míg a 3. nap 
szinte kizárólag az üzleti ötletek versenyéről szól. A csapatmunka meghatározó 
része a 2. napon zajlik, négy tematikus területre bontva: (1) termék/szolgálta-
tás fejlesztés, (2) üzleti terv készítése, (3) pénzügyi tervezés és (4) marketing 
terv készítése.

E-learning
tanfolyam Bootcamp

kompetencia
teszt

YES Képzési Program = egy viszonylag rövid kompe-

tencia teszt egyéni értékeléssel + egy felkészítő 20 

órás online tanfolyam négy modullal + egy intenzív 

szimulációs jellegű workshop, amely egy valódi üzleti 

megmérettetéssel (’pitch contest’) zárul

POST-IT VERZIÓ
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A vállalkozói képzés építőelemei

Termék/szolgáltatás fejlesztés

A termék/szolgáltatás fejlesztés legfontosabb ismereteinek bemutatása száraz 
és unalmas megállapítások nélkül nem kis kihívás. Szerencsére van egy jópo-
fa gyakorlat – Peter Skillman, a Microsoft egyik veterán ex-termékfejlesztője 
dolgozta ki –, amely gyorsan demonstrálja a folyamat lényegét: a Pillecukor-fel-
advány. A feladat a következő: 3-5 főből álló csapatoknak 18 perc alatt kell felé-
píteniük a lehető legmagasabb szabadon álló tornyot 20 szál spagetti, egy yard 
ragasztószalag, egy yard madzag és egy pillecukor felhasználásával – az utób-
binak az építmény tetején kell elhelyezkednie.

A gyakorlatot kutatók tesztelték, és fontos tanulságokat tártak fel a csapat- és 
a közös alkotómunkáról. A legérdekesebb és – legalábbis a számunkra – leg-
relevánsabb következtetés ez: a feladatot következetesen jól teljesítő csopor-
tok (azaz azok, akik a legmagasabb és legkreatívabb struktúrákat építették fel, 
amelyek valóban állva is maradtak) megértették, hogy a siker kulcsa a prototí-
pusok építése. Valaminek az elkészítése során (vagy egy olyan döntés megho-
zatalakor, amelyet nem lehet könnyen visszavonni) a legjobb módszer az itera-
tív folyamat, mely során folyamatosan megismétlünk egy adott műveleti ciklust 
annak érdekében, hogy elérjük a kívánt eredményt. Egy elméleti koncepció csak 
akkor valósulhat meg sikeresen, ha a tervet egy minta/modell tesztelésével ér-
tékelik, és ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg meg nem születik a kívánt vég-
termék. (Blackwell et al., 2015)

De mely csoportok teljesítettek jól? Sajnálatos módon nem a gazdasági, üzle-
ti végzettséggel rendelkezők – épp ellenkezőleg, ők voltak a legkevésbé sike-
resek, és nem nehéz kitalálni, hogy miért. Ahogy azt az 1.3-as fejezetben be-
mutattuk, az oktatási rendszerek – sőt, még a kifejezetten üzleti képzéseket 
nyújtó intézmények is – általában inkább a tényszerű információk (adórendszer, 
munkajogi törvények stb.) átadásával, mint a kulcsfontosságú ’szoft’ készségek 
fejlesztésével foglalkoznak. Azért szögezzük le, hogy az előbbiek is fontosak, 
ugyanakkor a szükséges kompetenciák megléte nélkül alapvetően semmit nem 
érnek. Még ha az iskolák be is építik valahogy a gyakorlati képzést a tantervbe, 
az eredmények a legtöbb esetben nem kielégítők: az akadémiai oktatás alapja 
továbbra is az, hogy minden problémára, kérdésre megtalálja az Egy Helyes 
Választ – ez kizárja a kudarc és az újbóli próbálkozás lehetőségét. A formális 

Azoknak, akik soha nem voltak (vagy nincsenek) 
brit fennhatóság alatt, egy yard 0,9144 métert jelent.

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower/transcript
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower/transcript
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oktatás negatív hatását tovább erősíti az a tény, hogy az óvodások nagyon ügye-
sek a feladvány elvégzésében; valahogy mindig sikerül szem előtt tartaniuk an-
nak fontosságát, hogy újra és újra megpróbálják a pillecukrot a torony tetejére 
illeszteni ahelyett, hogy csak a végén koncentrálnának erre – ez általában ahhoz 
vezet, hogy az építmény látványosan összeomlik.

Ennek megfelelően az első dolog, amit egy új vállalkozónak le kell küzdenie, az 
az a zsigerből jövő borzongás, amelyet a legtöbb ember akkor érez, amikor arra 
gondol, hogy valami nem sikerül az első próbálkozásra. A fiataloknak meg kell 
érteni, hogy a kudarc természetes része mindenfajta fejlődésnek – az emberi 
evolúciótól kezdve a számítógépes szoftverek tervezéséig (lásd a 2. fejezetet). 
Természetesen ez csak akkor igaz, ha a kudarcot a következő lépések követik: 
(1) a folyamat kudarcának alapos elemzése és (2) egy terv kidolgozása és vég-
rehajtása ugyanazon hibák elkerülése érdekében. Legyőzni (és megváltoztat-
ni) a fiatalok jelenlegi gondolkodásmódját ezzel kapcsolatban sokkal nehezebb, 
mint megtanítani nekik, hogy hogyan készítsenek cash-flow kimutatást (csak 
hogy alaposak legyünk, a képzés keretében mi mind a kettőt megpróbáljuk meg-
valósítani). 

Egyedül az építészek teljesítettek 
jobban a kisgyerekeknél – szerencsére.

bizonyíték

Az 1950-es években a sugárhajtóművek fejlesztése volt az új divat: a de Havilland 
DH 106 Comet – a világ első kereskedelmi légitársasága – előjött egy túlnyomásos 
kabinnal és téglalap alakú ablakokkal rendelkező repülőgép ötletével, amely képes 
volt minden addiginál gyorsabban és magasabbra repülni. Minden rendben volt egé-
szen addig, amíg két gépük katasztrofális balesetet nem szenvedett (gyakorlatilag 
szétestek repülés közben), ami 56 ember halálát okozta. Visszatekintve, a hiba ba-
nális volt: további tesztelések során a tervezők rájöttek, hogy az ablakok 90 fokos 
szöget bezáró szögletei feszültség-koncentráló pontokként funkcionáltak, fáradá-
sos törést okozva. Azóta a repülőgépeknek lekerekített ablakaik vannak.

Egy modernebb – de nem csúcstechnológiás – példa: a Windows 1.0-t a kritikusok 
rosszul fogadták, mert az (akkor még új) egér használatán alapult. A 2.0 fogadta-
tása sem volt sokkal jobb – a tervezők rájöttek, hogy be kell építeniük egy olyan 
funkciót, ami megtanítja az újfajta felület használatát. Ez lett a Solitaire, az elmúlt 
évtizedek egyik legnépszerűbb PC játéka – a Windows 3.0 (és a Microsoft) domi-
náns szereplővé vált a számítógépes operációs rendszerek piacán.

https://www.baesystems.com/en/heritage/de-havilland-comet-1---2
https://www.baesystems.com/en/heritage/de-havilland-comet-1---2
https://www.geekwire.com/2019/microsoft-solitaire-debuted-windows-3-0-1990-inducted-video-game-hall-fame/
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Már bemutattunk korábban egy szélsőséges, de egyértelmű példát James Dy-
son és az ő 5 126 hibás és 5 127. sikeres zsák nélküli porszívójának történe-
tével, ugyanakkor tanulságos lehet tudni olyan termékekről is, amelyeket vagy 
nem teszteltek megfelelő módon, vagy ’csak’ az akkor még hiányos tudás miatt 
vallottak kudarcot (lásd a fenti Bizonyíték szekciót). E valós példák fényében 
nem meglepő, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy egy megfelelően átgon-
dolt és tesztelt termék/szolgáltatás sikerre vihet vagy megbuktathat egy új vál-
lalkozást – a hibákkal nincs semmi baj (bár – etikai és üzleti szempontból egy-
aránt – a halálos áldozatok elkerülése bölcs dolog), HA azok gondos vizsgálata 
egy jobb verzióhoz vezet.

9 A termék/szolgáltatás fejlesztés lépései

 Forrás: Roóz et al., 2013

igen

nem

nem

nem

igen

igen A fejlesztés leáll

Megéri
megvalósítani?

Megéri
módosítani?

Megéri
fejleszteni?

Termék/szolgáltatás fejlesztés
+

Második piaci teszt
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A termék/szolgáltatás fejlesztést sokféle módon bemutathatjuk. A Bootcamp 
esetében a fenti folyamatábra alkalmazását választottuk (Roóz et al., 2013 – 9. 
ábra). A terv az, hogy a résztvevők egy ötletbörze keretében kiválasztják azt az 
üzleti területet, amellyel foglalkozni kívánnak, majd megpróbálnak kidolgozni 
egy terméket/szolgáltatást, amelyet értékesíteni szeretnének. A folyamatábra 
útmutatásait követve a tevékenység végső eredménye egy termék rajza/vázlata 
vagy egy szolgáltatás leírása, egy elemzés a megszólítani kívánt ügyfelek igé-
nyeiről, illetve a tesztelési folyamat ismertetése.

Könnyű természetesnek venni egy jó termék/szolgáltatás dizájnját 

– rendszerint anélkül fokozza a felhasználói élményt, hogy azt nagy 

dobra verné, így a részleteket csak akkor vesszük észre, ha azok nem 

érik el a céljukat. Három dolgot kell szem előtt tartani:

• A kudarc természetes – ha valami tökéletesnek tűnik az 

első próbálkozáskor, akkor valószínűleg lemaradtál va-

lamiről. A gyors sikerek ritkák: minél hamarabb megbé-

kél valaki ezzel, annál könnyebb lesz neki a későbbiekben. 

• A kudarcok elfogadása, mint az üzleti fejlődés része, 

NEM jelenti azt, hogy nincs szükség stratégiára – a kudar-

cok mérséklése előre tervezéssel a siker egy másik kulcsa! 

• A hibákra való reagálás egyetlen hatékony módja azok meg-

vizsgálása és kijavítása. Nem szabad alábecsülnünk a kicsi, de 

rendszeres fejlesztések erejét, amelyek – előbb-utóbb – a kívánt 

eredményhez vezetnek.

POST-IT VERZIÓ
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Üzleti terv

A YES pályázat a Bootcamp fő outputjaként minden csapat esetében az üzle-
ti tervet határozta meg. Az üzleti terv kidolgozásának (a termék/szolgáltatás 
fejlesztést követően) megkönnyítésére szolgáló módszer kiválasztása során 
a partnerek számos lehetőséget megvizsgáltak. A győztes a Business Model 
Canvas lett, melynek 9 alkotóelemét a következőkben mutatjuk be.

Egy jó üzleti modellnek be kell tudnia mutatni annak a logikáját, hogy a vállal-
kozás hogyan teremt és szolgáltat értéket. Amint az a 10. ábrán látható, a Busi-
ness Model Canvas, amit Alexander Osterwalder fejlesztett ki, ennek megvalósí-
tására 9 alkotóelemet használ: Fő partnerek, Fő tevékenységek, Fő erőforrások, 
Értékajánlat, Ügyfél kapcsolatok, Értékesítési csatornák, Ügyfél szegmensek, 
Költségkategóriák és Bevételi források. Sok itt az ismeretlen fogalom, de meg-
próbáljuk röviden mindegyiket definiálni. (Az elemek kitöltési sorrendje csak 
javaslat, ugyanakkor érdemes követni.) A következő bekezdéseket olvasva az 
adott elemeket össze lehet egyeztetni a 11. ábrán bemutatott példával.

10 Business Model Canvas sablon

Key partners

Ki segít 
neked?

Mit fogsz 
csinálni?

Hogy tartod a 
kapcsolatot?

Hogy tudsz 
segíteni?

Kinek 
segítesz?

Mivel 
rendelkezel?

Mennyit kell 
fizetned?

Mennyit 
fogsz kapni?

Hogy éred el az 
ügyfeleket?

Cost Structure Revenue Streams

Key Activities

Key Resources Channels

Customer 
Segments

Value  
Propositions

Customer 
Relationships

 Forrás: Strategyzer AG, 2019 (saját szerkesztés)

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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A potenciális ügyfelek vizsgálata a YES Képzési Program egyik ismét-
lődő témája: része a termék/szolgáltatás fejlesztésnek, a Business 
Model Canvas egyik eleme, valamint a marketing tervhez kapcsolódó 

egyik gyakorlat alapja. Ennek megfelelően nem lehet túlbecsülni annak fontos-
ságát, hogy pontosan meghatározzuk azokat a csoportokat és/vagy szerveze-
teket, amelyeket egy vállalkozás elérni és szolgálni akar. Minden célcsoportot 
úgy kell kezelni, mint a népesség egy-egy eltérő magatartással és igényekkel 
rendelkező, különálló szegmensét. Egyes esetekben egy vállalkozás egy kis 
csoport (réspiac) igényeit elégíti ki, míg egy másik olyan szolgáltatást/terméket 
kínál, amelynek tömegek számára van relevanciája (autók, telefonok, számító-
gépek stb.).

Megfontolandó kérdés: Melyik a számodra legfontosabb fogyasztói kör?

A különböző ügyfélkörök igényei alapján meg kell határozni egy olyan 
egyedi, alapvető értéket, amely megkülönbözteti a vállalkozást a ver-
senytársaitól. Az értékajánlat jellege lehet mennyiségi („mi vagyunk a 
legolcsóbb alternatíva”) és/vagy minőségi („a vásárlók számára egyéni, 

testreszabott szolgáltatást kínálunk”).

Megfontolandó kérdés: Milyen alapvető értéket közvetítesz az ügyfeleknek?

Megtaláltuk a célcsoportot és az üzenetet – a következő lépés a kéz-
besítési módszer megtalálása. A cél itt kettős: 1) a potenciális vásár-
lókat tájékoztatni kell az új termékről/szolgáltatásról, és (2) miután 

az érdeklődésüket felkeltettük, valahogy hozzá is kell majd jutniuk. Figyelem: 
e két tényezőnek kéz a kézben kell járnia! Például: egy új multiplayer videojáték 
népszerűsítése önmagában rendben van – de ha nem tervezünk a keresletnek 
megfelelően, az a kiszolgáló szerverek összeomlását eredményezi, ami egy 
(átmenetileg) használhatatlan játékhoz, következésképpen dühös ügyfelekhez 
vezet. Ezt előre tervezéssel – ami szintén egy visszatérő téma – el lehet kerülni.

Megfontolandó kérdés: Mely értékesítési csatornák működnek a legjobban?

A korábban beazonosított ügyfélkörökkel való kapcsolatépítés – bár-
milyen formában is történik – három fő célt szolgál: új ügyfelek ke-
resését (’megszerezni’), a hűségük megalapozását (’megtartani’) és 

az értékesítés fellendítését (’megnövelni’). A módszer lehet egy automatizált 
szolgáltatás (például az Amazon.com egyénre szabott könyvajánlása, amelyet 
a korábbi vásárlásokról rendelkezésre álló adatok alapján nyújt), önkiszolgálás 

San Franciscóban van egy kiskereskedelmi üzlet, amely balkezeseknek 
kínál termékeket, akik a lakosság kb. 10%-át teszik ki.

IBM: „THINK” Apple: „Think different”

https://www.leftyslefthanded.com/
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(kevésbé személyes; például egy szupermarketben) vagy dedikált személyes 
segítségnyújtás (pl. ha az ügyfélnek saját befektetési tanácsadója van) stb. A 
lényeges szempont az, hogy minden ügyfél szegmenst a megfelelő típusú ügy-
félkapcsolattal kezeljünk.

Megfontolandó kérdés: Milyen ügyfélkapcsolat létrehozását várja el tőled az 
ügyfeled, és hogyan tudod azt költség és formátum szempontjából integrálni a 
vállalkozásodba? 

A túlélés érdekében a vállalkozásnak – akár egyedi tranzakciókból, akár 
ismétlődő kifizetésekből – bevételt kell generálnia. Az előbbiek leggya-
koribb típusai az értékesítés (egy termék/szolgáltatás eladása) és a 
használati díj (például csomag-kiszállítás), az utóbbiakra pedig jó példa 

lehet az előfizetés (pl. Netflix), a bérlés/lízingelés (pl. autók) és a licencdíj (álta-
lában szoftverek, de alapvetően bármilyen szellemi tulajdon esetén).

Megfontolandó kérdés: Miért, mennyit és hogyan fizetnek az ügyfeleid?

bizonyíték

bizonyíték

Az Activision a világ egyik legnagyobb videojáték kiadója; olyan játékokért 
felel, mint a Call of Duty, a Guitar Hero és a Destiny. A cég egy olyan szoftvert 
használ, amely segít figyelemmel kísérni a termékeivel kapcsolatos közös-
ségi média beszélgetéseket, és lehetővé teszi a reagálást is. Ez nemcsak 
növeli az ügyfelek elégedettségét, de hozzájárult jelentős költségek – egé-
szen pontosan az éves ügyfélszolgálati költségek 25%-ának – megtakarítá-
sához is, mivel Facebookon csevegni lényegesen olcsóbb, mint a hagyomá-
nyosan használt módszerek.

A Google érdekes ügyfélpolitikát folytat: ha olyasmire keresel rá, ami vásár-
lási szándékot jelez (pl. ’Nike cipő’), ezt követően az érintett vállalatok (pél-
dául a Nike) által fizetett hirdetéseket fogsz látni. Ugyanez a folyamat NEM 
zajlik le, ha valami mást (pl. ’cicás képek’) írsz be a keresőbe. Mivel azonban 
a Google meg akar téged tartani felhasználóként, minden ’irreleváns’ kere-
sést elfogadható veszteségként könyvel el (azaz anélkül használod, hogy 
bevételre tennének szert belőle).

https://www.activision.com
https://expertprogrammanagement.com/2018/10/business-model-canvas-explained/
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Az előző blokkok mind az ügyfelekre vonatkoztak – egy adott ponton 
egy vállalkozónak azt is át kell gondolnia, hogy milyen infrastruktúrára 
van szüksége az ügyfélköre felépítéséhez. A fő erőforrások a vállal-
kozás azon eszközei, amelyek az üzleti tevékenység fenntartásához 

szükségesek. Ezek lehetnek humán (az emberek, akikkel körülveszed magad), 
pénzügyi (kiinduló tőke), fizikai (iroda, autó stb.) és szellemi (például tudás- és 
adatbázis, márka) jellegű erőforrások.

Megfontolandó kérdés: Milyen fő erőforrásokra van szükséged az értékajánlat-
hoz?

A fő tevékenységek meghatározásával rögzítjük azokat a legfontosabb 
feladatokat, amelyeket a szervezetnek szükséges ellátni, hogy az üzleti 
modell működjön. Ha egy olyan vállalkozásról beszélünk, amely egy 

adott terméket kínál, akkor a fő tevékenység a gyártás lesz. Egy szolgáltatás 
lehet problémamegoldás (például tanácsadó cégek számára) vagy platform 
és/vagy hálózat frissítés/karbantartás (ami például a Facebook működésének 
előfeltétele) is. Megjegyzés: itt csak az ALAP tevékenységeket kell felsorolni – 
azokat, amelyek nélkülözhetetlenek az értékajánlat megvalósításához.

Megfontolandó kérdés: Milyen fő tevékenységeket igényel az értékajánlatod?

A ’magányos farkas’ mentalitás elméletben jól hangzik (és alkalman-
ként jól is néz ki a filmekben), de elszigetelten senki sem lehet sikeres 
– egy vállalkozónak ritkán lesz meg az összes erőforrása, ami ahhoz 
szükséges, hogy a cégét sikeresen működtesse. A partnerek azonosí-

tása – a vállalkozás jellegétől függetlenül – az üzleti tervezés egyik döntő lépé-
se. A partnerség lehet ’coopetitív’ (versenytársak közötti stratégiai partnerség) 
vagy vevői-beszállítói kapcsolat – a motiváció ugyanaz: szeretnéd, (1) ha lenne 
valamid, amid most még nincs, de szükséged van rá, (2) optimalizálni a műkö-
désed és (3) csökkenteni a felmerülő kockázatokat.

Megfontolandó kérdés: Kik a legfontosabb partnereid, és mi motiválja őket?

Az utolsó szegmens talán a legkevésbé kedvelt terület – egy vállalko-
zás fenntartása komoly költségeket von maga után a vállalkozó ré-
széről. Működtethetünk költségorientált vagy érték-vezérelt vállalatot: 
az előbbi a költségek minimalizálására, míg az utóbbi az értékterem-

tésre összpontosít. Maguk a költségek lehetnek fixek (pl. bérleti díj) vagy válto-

A Spotify a lemezkiadókkal való megállapodásai nélkül 
csak egy nagyon drága platform… a semmiért.
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zók – ’manipulálhatók’ tömeggyártás (méret-gazdaságosság) vagy partnersé-
gek létrehozása (választék-gazdaságosság) révén.

Megfontolandó kérdés: Mely fő erőforrások/tevékenységek a legdrágábbak?

11 Pokémon Go Business Model Canvas

 Forrás: Pohl, 2016 (saját szerkesztés) 

Key partners

Globális 
vállalkozások

IT karbantartás 
Fejlesztés

 “Szerezd meg 
hát mind!”

Közösségi nyomás

A valóság és a 
fantázia 

keveredése

Walk & Play

Közösségi élet

Forgalom 
Google reklámok

Gyermekes 
családok 

Anime rajongók 
Hipszterek

Helyi 
vállalkozások

IT infrastruktúra

Ingress API

IT + Fejlesztés Pokémon Go Plus

Szponzorált helyszínek
Játékon belüli 

vásárlások

App + Weboldal

Közösségi média

Cost Structure Revenue Streams

Key Activities

Key Resources Channels

Customer 
Segments

Value  
Propositions

Customer 
Relationships

A Business Model Canvas egy nemzetközileg elfogadott üzleti 

tervezési módszer 9 építőelemmel, amelyek 3 témakörre tagol-

hatók:

• ÜGYFELEK – a célcsoportok (Ügyfél szegmensek), az Érték-

ajánlat, az ügyfelek eléréséhez használt eszközök (Értékesíté-

si csatornák) és a velük létrehozni kívánt interakciók (Ügyfél 

kapcsolatok) meghatározása 

• INFRASTRUKTÚRA – mi van a birtokunkban (Fő erőfor-

rások), mit csinálunk (Fő tevékenységek) és kik segítenek 

nekünk (Fő partnerek) 

• PÉNZÜGYEK – gyakorlatilag egy költség-haszon elemzés 

(Költségkategóriák és Bevételi források)

A módszer alkalmazása rávilágít, ha a javasolt üzleti modell nem 

életképes.

POST-IT VERZIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=CN0cBZwNtWs
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Pénzügyi tervezés

„A pénzügyi menedzsment meghatározható úgy, mint egy szervezet azon admi-
nisztratív funkcióinak csoportja, amely a pénz kezelésével foglalkozik azért, hogy 
a szervezet rendelkezzen anyagi erőforrásokkal céljának lehető legmegfelelőbb 
kielégítésére.” (Upfina, 2019) Laikus szempontból a pénzügyi tervezés a vállal-
kozás költségeinek fedezéséhez szükséges tőke megszerzésével foglalkozik, 
törekedve arra, hogy a folyamat során hasznot realizáljon. Egy új vállalkozás 
előzetes pénzügyi tervének elkészítése sokféle kompetenciát igényel (ez nem 
egy teljes lista):

• számtani-matematikai érzék (van, amit megcsinál az Excel, na de mégis); 
•  számítógépes ismeretek (lásd a fent említett Excelt); 
• rugalmasság (értsd: egyetlen terv sem éli túl az ellenséggel való találkozást); 
• a részletekre való odafigyelés (annak a mellékhatása, hogy számokkal 
dolgozunk koncepciók és ötletek helyett); és 
• kreativitás.

Álljunk meg egy pillanatra. Most mi van? Mi köze a kreativitásnak egy olyan 
’kemény tudományhoz’, mint a pénzszámolás? Nos, pénzt számolni könnyű, 
de előteremteni már sokkal több erőfeszítést igényel. A vállalkozónak próbára 
kell tennie az előfeltételezéseit, ki kell aknáznia a forrásait, meg kell ragadnia a 
lehetőségeket, figyelmet kell fordítania a lehetséges finanszírozási forrásokra, 
és tárgyalnia kell azok biztosításáról.

A Cserebere kirakós gyakorlat a folyamat tökéletes megtestesülése. A Boot-
camp minden egyes csapata kap egy kirakós játékot – egy kis csavarral. A 
kirakó összerakásának elkezdéséhez a csapatok különféle puzzle-darabokat 
kapnak a saját ÉS a többi csapat kirakósaiból, ezért ki kell dolgozniuk azokat 
a módszereket, amelyek segítségével – tárgyalások és kereskedelem útján – 
összegyűjtik a feladat teljesítéséhez szükséges darabokat. A gyakorlat fejleszti 
a diákok erőforrás-gazdálkodási, együttműködési/tárgyalási és döntéshozatali 
képességét, ami szerencsés, mert a későbbiekben mindegyikre szükségük lesz.

A pénzügyi tervezés egyik alapvető célja a pénzforgalom (cash-flow) összegei-
nek, időzítésének és bizonytalanságának megállapítása, míg a befektetés meg-
térülés (ROI) a jövedelmezőség pénzügyi mutatója. Következésképpen ezeket a 
pénzügyi eszközöket a résztvevők jobban meg fogják ismerni a projekt keretében.
„Költségvetés: a sejtéseid matematikai 

bizonyítéka.” (A. A. Latimer)
Elvégre „az üzleti tevékenység a pénz kivétele egy 
másik ember tárcájából tettlegesség igénybevétele 

nélkül” (Max Amsterdam).

https://ecorner.stanford.edu/videos/the-puzzle-project-entrepreneurship-simulation/
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Pénz- 
forgalom

Működés

Pénzügyek

Nem 
készpénz Befektetés

Mindenek előtt a diákoknak készíteniük kell egy cash-flow kimutatást, ami alap-
vetően a pénz szervezeten belüli mozgását (’áramlását’) mutatja be. Ez négy te-
vékenység – működési, befektetési, pénzügyi és nem készpénzes – vizsgálatát 
foglalja magába (12. ábra).

12 A pénzforgalom fő elemei

A működési tevékenységek a vállalat fő céljára – a termékek/szolgáltatások 
értékesítésére – terjednek ki. Ezek során a cégnek fizetnie kell béreket, adókat, 
bérleti díjakat stb., továbbá foglalkoznia kell a vagyontárgyak értékének – po-
zitív vagy negatív előjelű – változásával is (pl. az idő előrehaladtával a gépek 
értéke csökken, míg az ingatlanoké nőhet). A befektetési tevékenységek ma-
gukba foglalják „az eszközvásárlást vagy eladást, a kereskedőknek nyújtott vagy 
az ügyfelektől kapott kölcsönöket, illetve bármilyen fúzióval és felvásárlással 
kapcsolatos kifizetést” (Murphy, 2019). A pénzügyi tevékenységek lényegét egy 
kicsit nehezebb megérteni, és nem is mindig relevánsak: magukba foglalják a 
befektetőktől (például bankoktól) beérkező és a részvényesek felé kifolyó pénzt. 
A nem készpénzes tevékenységek a nem készpénzes vagyon (épületek, eszkö-
zök stb.) változásait jelentik.

Kamatok, adó

Nem készpénzes 
eszközök cseréje

Vagyon vásárlás/ 
eladás

Fúziós/felvásárlási 
kifizetések

Haszonbérlet

Osztalékok

Nettó kölcsönök

Hitelek

Adósság saját 
forrássá konvertálása

Bérleti és közüzemi díjak
Dolgozók fizetése

Nettó árbevétel – PROFIT

Értékcsökkenés és amortizáció

https://www.investopedia.com/investing/what-is-a-cash-flow-statement/
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A végösszeg kiszámítása kétféleképpen történhet: (1) a közvetlen módszer 
a változásokat közvetlenül a számlákon alapuló készpénzes kifizetésekből 
határozza meg (ez kissé meghosszabbítja a folyamatot), míg (2) a közvetett 
módszer a nettó jövedelmet használja kiindulási pontként (ami a vállalkozás 
eredmény-kimutatásának része). Nem szabad elfelejteni, hogy egy negatív 
cash-flow kimutatás nem jelenti a világ (vagy éppen a vállalat) végét. Új beru-
házás és/vagy a vállalat bővítése esetén nem szokatlan, hogy a pénzkiáramlás 
aránya nagyobb.

A második vizsgált eszköz a befektetés megtérülés (ROI). (A diákok esetében a 
befektetés az új vállalkozás indítása lesz.)

(Befektetés jelenlegi értéke – Befektetés költsége) / Befektetés költsége * 100

vagy

Profit / Befektetés * 100

Amint az a fenti képletekből is kitűnik, az eredmény egy százalékos arányszám 
lesz.

Lássunk egy példát. Mennyi egy könyv elolvasásának a befektetés megtérülé-
se? Egy átlagos tankönyv a témától függően 20-40 euróba kerül – az egyszerű-
ség kedvéért számoljunk 30 euróval. Tegyük fel, hogy ennek a könyvnek az elol-
vasása és munkahelyen történő alkalmazása a következő tíz évben átlagosan 
évi 200 euró fizetésemelést eredményez. Ha évente 3%-os inflációval számo-
lunk, akkor 10 év alatt 1 720,51 euró nyereséget könyvelhetünk el, a befektetés 
megtérülés tehát 5 735% lesz, ami valószínűleg nem igaz, és hamis feltevése-
ken alapszik, de azért (elméletileg) nem rossz. A számításnak az egyetlen – bár 
elég jelentős – korlátja az, hogy nem veszi figyelembe a befektetés időkeretét 
(ehhez lásd a megtérülési rátát – RoR). Jó példa erre: ha egy könyv elolvasása 
helyett formális oktatásba fektet be valaki 500 eurót, és munkát kap egy 2 éves 
projekt keretében valamivel (mondjuk évi 1 000 euróval) magasabb fizetéssel, 
akkor szintén 3%-os inflációval számolva 1 470 euró nyereséget könyvelhet el, 
aminek a befektetés megtérülése 294%. Ez ugyan sokkal alacsonyabb az elő-
zőnél, de valójában 10 év helyett 2 év alatt jut az egyén körülbelül ugyanannyi 
pénzhez.

„A befektetés olyan, mint a száradó festék vagy a gyep növekedése. 
Ha izgalmat szeretnél, szerezz 800 dollárt és irány Las Vegas.” Paul Samuelson

https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/rateofreturn.asp
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Összességében a befektetés megtérülésének kiszámítása segít megérteni egy 
új vállalkozás lehetséges nyereségét és kockázatát – és előre látni azt az érté-
ket, amelyet a vállalkozó a befektetésből realizálni fog a jövőben.

A pénzügyi beszámolók általában egy mérleget, 

egy eredmény-kimutatást és egy cash flow ki-

mutatást tartalmaznak. Az utóbbi alapvetően a 

pénz egy szervezeten keresztüli mozgását (be- 

és kiáramlását) ismerteti, amely kiszámítható a 

tényleges bevételek/vásárlások (közvetlen mód-

szer) vagy a nettó jövedelem (közvetett mód-

szer) alkalmazásával. A költségvetési sorok négy 

csoportra tagolódnak: működési (például bérek, 

bérleti díjak, eladások), befektetési (például köl-

csönök, fúziók), pénzügyi (például osztalékok) és 

nem készpénzes (pl. nem készpénzes eszközök 

cseréje) költségek.

A befektetés megtérülés (ROI) a jövedelmező-

ség pénzügyi mutatója – a nettó nyereség és a 

beruházás költsége közötti arányszám. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a mutató nem ve-

szi figyelembe a befektetés időkeretét – ehhez a 

megtérülési rátát (RoR) kell használnod.

POST-IT VERZIÓ
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Marketing tervezés

Sok vállalkozás – különösen a kisebb méretűek – nem fordít kellő figyelmet a 
marketingre, úgy gondolva rá, mint extravagáns kampányok sorozatára, ame-
lyek összegét nem fedezi az esetleges plusz eladásokból származó bevétel. A 
marketing tervezés fontosságának kiemelése érdekében először néhány nép-
szerű mítoszról kell lerántanunk a leplet:

1. MÍTOSZ: Marketing = Reklám

A kettő kapcsolata inkább hierarchikus. A reklám egy speciális promóciós te-
vékenység, amely a marketing terv részét képez(het)i, míg a marketing maga 
más témákat is magába foglal (pl. az ügyfél és a piac megértése, termék-
fejlesztés, árképzés) – ezeknek a területeknek következetesen együtt kell 
működniük.

2. MÍTOSZ: Adj bele mindent, vagy inkább neki se kezdj!

Az őrült és nagyszabású marketing promóciók ugyan figyelemfelkeltők le-
hetnek, de csak rövid ideig hatásosak – stratégiai tervezés és kiegészítő 
tevékenységek nélkül elszigeteltek maradnak, és nem járnak tartós ered-
ménnyel. Mindemellett a nagyobb felhajtás nagyobb felelősséggel is jár: az 
esetleges hibák láthatósága jelentősen megnő.

3. MÍTOSZ: Ha nincs azonnali reakció, akkor jöhet az újratervezés

A marketingszakértők szerint a sikeres értékesítéshez legalább 3, de való-
színűleg inkább 5-7 ismételt találkozás szükséges. A promóciós anyagok 
jelenlegi folyamatos áradatában a fogyasztók megtanulták, hogy ezek több-
ségére ne figyeljenek; ezen akadály leküzdése és a bizalmuk megszerzése 
egyre több erőfeszítést igényel. 

bizonyíték

Alexis Ohanian, a Reddit társalapítója, 500 dollárt költött – ez mai 
napig a teljes pénzösszeg, amelyet reklámra fordított – matricákra, 
amikor elindította a közösségi hírportált. Az Egyesült Államokban 
utazva minden látható felületre felragasztotta és ingyen elajándé-
kozta őket, ezzel egy új közösséget építve és inspirálva.

https://www.fastcompany.com/1841389/how-reddit-built-its-empire-500-bucks-stickers-and-giving-people-what-they-want
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4. MÍTOSZ: „Nekem már van weboldalam”

Ügyes vagy – de akárcsak annak a több száz vállalatnak, akik a versenytár-
said. Fontos, hogy a weboldal mobil-kompatibilis legyen, különben a kereső-
motor rangsorolása alacsonyabb lesz – és ez csak egy sikertényező a sok 
közül.

Szóval hogyan lehet elkezdeni egy marketing tervet? A Bootcampek e pontján 
a diákok már létrehoztak egy terméket/szolgáltatást és egy Business Model 
Canvas-t. Az egyik dolog, ami mindkét folyamatban fontos szerepet játszik, az 
maga az ügyfél. Neked lehet a világ legvonzóbb és legkreatívabb promóciós 
kampányod – feleslegesen, ha közben a terméked/szolgáltatásod nem vonz-
za az ügyfeleket (lásd a 4.1-es fejezetet), vagy ha nem kínál valamilyen értéket 
(lásd a 4.2-es fejezetet). Egészen véletlenül a jó marketing is az ügyfelekkel 
kezdődik és végződik – egy vállalkozónak tudnia kell, hogy kik ők, (a cég jelle-
gétől függően) mit akarnak, mire vágynak, mire van szükségük, és hogyan lehet 
elégedetté tenni őket.

A legegyszerűbb és legátfogóbb módszer a Buyer Persona létrehozása – ide-
ális vásárlók kitalált, általánosított leírása. A sablonnak 4 része van az adott 
vevővel kapcsolatos 4 kulcskérdésre válaszolva: Ki? Mit? Miért? Hogyan? Egy 
személyiség ilyen meghatározása – és az üzleti ötlettel kapcsolatos részletes 
elemzése – lehetővé teszi célzott tartalmak létrehozását. A 13. ábra jó példa.

13 Két ideális vásárló példája

Robert: 42 éves, Bak, BMW-t vezet, Trónok harcát néz, van egy sziámi macskája 
és a kedvenc Beatles tagja George – ezzel nem megyünk semmire.

SECTION 1: WHO?

PERSONA NAME: Minta Mária Diák Dóra

BACKGROUND 
Job? Career path? Family?

HR igazgató 
10 éve dolgozik a cégnél 

Házas, két tinédzser édesanyja

Építész hallgató 
Diákmunkát végez 

Egyedülálló

DEMOGRAPHICS 
Male or female? Age? Income? 

Location?

Hölgy, 35-45 
10.000 euró havi bruttó fizetés 

Külvárosban él

Hölgy, 19-22 
2.000 euró havonta 

Városban él

IDENTIFIERS 
Demeanor? Communication  

preferences?

Nyugodt és összeszedett 
Az aszisztense fogadja a 

hívásait

‘Gondtalan’ egyetemi 
hallgató 

Kávén és Facebookon él

https://knowledge.hubspot.com/contacts/create-and-edit-personas
https://marketoonist.com
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SECTION 4: HOW?

PERSONA NAME: Minta Mária Diák Dóra

MARKETING MESSAGING 
How should you describe your solution 

to your persona?
Integrált HR adatbázis kezelés Divatos kávézó

ELEVATOR PITCH 
Sell your persona on your solution!

“Intuitív adatbázis, amely in-
tegrálódik a többi platformhoz, 
valamint folyamatos képzés az 
új alkalmazottak gyors felzár-

kóztatásához.”

“Egy fárasztó hét után 
ellazulhatsz a hangulatos 

kávézónkban; minden Face-
book posztunk 50 leggyorsabb 
megosztója különleges kedvez-

ményt kap.”

 Forrás: HubSpot, Inc., 2019; Alexa Internet, Inc., 2019

SECTION 2: WHAT?

PERSONA NAME: Minta Mária Diák Dóra

GOALS 
Primary goal? Secondary goal?

Többi részleg támogatása 
Elégedett dolgozók, alacsony 

rotáció

Jó ajánlatok - pénz  
megtakarítása 

Egy nyugodt pillanat -  
stabilitás

CHALLENGES 
Primary challenge? Secondary 

challenge?

Kis csapat - kiváló munka 
Változásmenedzsment

Korán kelés, kései fekvés - 
állandó rohanás 

Számlák, számlák, számlák...

WHAT CAN WE DO 
... to help our persona achieve their 

goal? ... to help our persona overcome 

their challenges?

Kiterjedt adatbázis egy helyen 
Integrált rendszerek vállalati 

szinten

Kuponok 
Hívogató és relaxáló bohém 

légkör

SECTION 3: WHY?

PERSONA NAME: Minta Mária Diák Dóra

REAL QUOTES 
About goals, challenges, etc.

“Nem tudom felkészíteni az új 
alkalmazottakat millió különálló 

platform használatára egy-
szerre.”

“Szükségem van egy helyre, 
ahol kikapcsolódhatok 

és inspirációt találhatok - egy 
vagyon elköltése nélkül.”

COMMON OBJECTIONS 
Why wouldn’t they buy your product/

service?

“Nem akarom az egész társa-
ságot kiképezni egy új rendszer 

használatára.”

“Olyan sok dolgom van, hogy 
egy percre se tudok megállni.”

A jó Buyer Persona titka az üzleti tevékenységek és az ügyfelek igényei 
közötti kapcsolat megtalálása - a kettő keresztezése a siker kulcsa.

https://knowledge.hubspot.com/contacts/create-and-edit-personas
https://blog.alexa.com/10-buyer-persona-examples-help-create/
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A Buyer Persona alapján kidolgozható egy részletes marketing terv. Szintén szá-
mos sablon támogatja ezt a folyamatot – a YES Képzési Program esetében a 
legfőbb szempont az idő és a tömörség volt, ezért a partnerek kiindulási pont-
ként Allan Dib 1 oldalas marketing tervét választották (14. ábra). A tervezési 
folyamat három szakaszból és 9 területből áll:

1. ELŐTTE – Hogyan fognak megismerni az ügyfelek?

Az első lépés (1) a célcsoport kiválasztása. Szerencsére az előző gyakor-
lattal ezt már a lehető legrészletesebb módon megtettük. Szükségünk van 
egy (2) ellenállhatatlan üzenetre – ami szintén nem új. Fontos megjegyezni, 
hogy itt a cél nem az eladás, hanem a fogyasztók érdeklődésének felkeltése 
egy egyedi értékesítési ajánlattal (Unique Selling Point; hasonló a Business 
Model Canvas Értékajánlatához). Ahhoz, hogy ezt világosan kommunikáljuk, 
egy maximum 60 másodperces elevator pitch kell (probléma-megoldás-pél-
da). A következő terület a (3) médiaeszközökről szól (lásd az Értékesítési 
csatornákat a BMC-ben). Legalább 5 különböző ügyfélforrás birtoklása biz-
tonságos alapot jelent: ezeknek a forrásoknak a saját eszközeink (pl. web-
oldal, blog) és külső szolgáltatások (pl. közösségi média oldalak) keverékét 
kell alkotniuk.

2. ALATTA – Hogyan fognak megszeretni az ügyfelek?

Új ügyfelek szerzése egy dolog – a megtartásuk azonban más (’földműves’) 
szemléletet igényel. Az első lépés (4) egy adatbázis létrehozása: a célcso-
porthoz való folyamatos hozzáférés biztosítása egy olyan platformon, ahol 
tovább lehet építeni velük a kapcsolatot (lásd az Ügyfél kapcsolatok részt a 
BMC-ben). A következő lépés (5) a nyomon követés: ez az a szakasz, ahol el-
jutunk a ’felületes érdeklődéstől’ a ’vásárlási szándékig’; és mivel már érdekli 
őket a cég, nem fog nekik bosszúságot okozni, ha értékes információkat kí-
nálunk (figyelembe kell venni azt, hogy még mindig nem próbálunk semmit 
sem eladni). És MOST jön a legnehezebb rész, a (6) konverzió. Minden vállal-
kozó hátrányból indul, hiszen az emberek folyamatosan csalódnak az üzle-
tekben. Alapvetően fontos ezért, hogy ne legyünk túl akaratosak; a vásárlók 
félelmeit ehelyett garanciákkal és okos, csábító ajánlatokkal mérsékeljük.

Csak hogy tisztázzuk: a közösségi média eladáshoz nem ideális, 
de felhasználható kereskedelmi potenciállal bíró kapcsolatok létrehozására.

https://ninepillars.com.au/wp-content/uploads/2016/12/1-Page-Marketing-Plan.pdf
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3. UTÁNA – Hogyan fognak bízni bennem az ügyfelek?

A hosszú távú siker érdekében az ügyfeleknek legalább néhány százalékát 
elvakult rajongókká kell alakítani – igazából egy kultuszt kell alapítanunk. A 
folyamat elindításának kulcsa a (7) felhasználói élményben rejlik: itt haszno-
sak lesznek a Business Model Canvas Értékajánlatai. Hatékony módszerek 
találása a „wow” érzés biztosítására garantálja, hogy az új vállalkozás soha 
nem fog kifogyni az ügyfelekből. Ezzel párhuzamosan kell (8) növelni a vá-
sárlói értéket – nem a pénzt kicsalni az emberek zsebéből, hanem jelentős 
értéket nyújtani számukra (a megfelelő árért cserébe). Egy elégedett ügyfél-
ből lehet 2, 10 vagy 100, ha a vállalkozásnak megfelelő (9) ajánló rendszere 
működik: ezt nem úgy kell kezelni, mint a cég számára nyújtott szívessé-
get, hanem mint egy magától értetődő választ arra, hogy a fogyasztó kivá-
ló terméket/szolgáltatást kap kézhez tőlünk. Okos ötlet más vállalkozások 
bevonása is, és olyan partnerségek kiépítése, ahol az ügyfeleket egymáshoz 
irányíthatjuk.

A jó marketing az ügyfelekkel kezdődik és vég-

ződik – kik ők, mire van szükségük/mire vágy-

nak, és hogyan tudjuk elégedetté tenni őket. A 

Buyer Persona létrehozása – ideális vásárlók 

kitalált, általánosított ábrázolása – lehetővé (és 

könnyebbé) teszi a célzott tartalmak létrehozá-

sát.

Az 1 oldalas marketing tervnek több, a Buyer 

Persona gyakorlat keretében beazonosított sze-

mélyekre fókuszáló marketing stratégiát kell tar-

talmaznia. Három kérdést kell figyelembe venni:

• Hogyan fognak megismerni az ügyfelek?

• Hogyan fognak megkedvelni az ügyfelek?

• Hogyan fognak bízni benned az ügyfelek?

POST-IT VERZIÓ
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 14 1 oldalas marketing terv sablon

 Forrás: Dib, 2018; Get2Growth, 2018 (saját szerkesztés)

Rohanó városlakók

Korai alkalmazók

Laza hipszterek

Könyvmolyok

Jómódú szakemberek

Mobil applikáció 
(regisztráció, személyes 

fiók, közösség)

Tagsági szintek

Társadalmi- és környezet-
tudatosság

Kényelmi szempontok

“’Harmadik hely’, ahol 
munka után barátságos 
 környezetben élvezheti 

 kiváló színvonalú kávéját.” 

‘Cukor/gluténmentes 
oktatás’

Életmód tanácsadás  
hírleveleken/FB posztokon 

keresztül

Prémium árazás (+25%) 
a magasabb színvonalért 

(frissen pörkölt kávé, helyi 
termékek stb.)

Üzleti környezet

Mobil app

KÖZÖSSÉGI MÉDIA!

Streaming

Kültéri reklám

Célzott és ’csak most’ 
ajánlatok kombinációja

Termékminták

Grab & Go ajánlatok

Ajándékok/ utalványok 
ajánlásért

Árukapcsolás (termékek és 
szolgáltatások)

https://get2growth.com/wp-content/uploads/2018/05/Starbucks-One-Page-Marketing-Plan.png
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Az első lépések

Ezt a vállalkozói képzések területén megtett körülbelül 50 oldalas utazást köve-
tően szeretnénk javaslatot tenni egy rövid feladatlistára azoknak a tanároknak, 
akik a YES Képzési Programot szeretnék a lehető legnagyobb sikerrel megvaló-
sítani az iskolájukban.

1. Első lépésként ki kell választanod egy órát (talán az osztályfőnöki óra a 
legkézenfekvőbb) – ez alkalmat ad arra, hogy bemutasd a YES projektet a 
diákoknak, és kitöltesd velük online a kompetencia tesztet. A sebességüktől 
függően ez 2 vagy 3 45 perces időszakot is igénybe vehet (legalább egy óra 
a projekt és a teszt bemutatására/kitöltésére, egy másik pedig a teszt ered-
ményeinek megbeszélésére).

2. Miután felhívtad a figyelmüket az online kurzusra, fontos, hogy rendszere-
sen ellenőrizd az előrehaladásukat; ha meg tudod szervezni, akkor jó ötlet az 
online tananyagokat (videókat, gyakorlatokat stb.) beépíteni a tanórákba. A 
kurzus minden eleme szabadon felhasználható az adott szituációhoz igazít-
va (a projekt nevének feltüntetése mellett).

3. Ha a diákok befejezték az online tanfolyamot, ideje megszervezni egy 
Bootcampet. Ennek (kevésbé időigényes) megkönnyítése érdekében a füg-
gelékben találsz egy forgatókönyvet egy 1 napos változathoz az eredeti 3 
nappal szemben. A szabályok ugyanazok: a teljes forgatókönyv szabadon 
felhasználható, egyes szegmenseire bontható, amelyek beépíthetőek isko-
lán kívüli foglalkozásokba/releváns tanórákba – nincs semmilyen korláto-
zás.

A módszertani támogatásért cserébe csak egy dolgot kérünk: ha úgy döntesz, 
hogy felhasználod a YES projekt során kidolgozott módszereket/tananyagokat, 
vedd fel velünk a kapcsolatot a projekt weboldalán keresztül, és küldj egy rövid 
összefoglalót az eredményekről néhány képpel kiegészítve. Örülnénk annak is, 
ha megosztanád velünk a fejlesztésre vonatkozó javaslataidat.

Warren Buffett, a világ egyik legsikeresebb befektetőjének szavaival szeretnénk 
zárni ezt az útmutatót: „Azért élvezheti valaki ma az árnyékot, mert valaki egyszer 
régen elültetett egy fát”.

https://yesbiz.eu
http://yesbiz.eu
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Függelék – Bootcamp forgatókönyv

A Bootcamp forgatókönyv koherens, de 1 napos változatának elkészítéséhez 
meg kellett változtatnunk az alapját képező koncepció néhány jellemzőjét.

1. Az első jelentős változás a jégtörő játékok hiánya; a csapatépítő feladatok 
szekciója is jelentősen rövidebb lett. Mivel a résztvevők valószínűleg ugyan-
abba az osztályba járnak, nem lesz szükségük részletes bemutatkozásra, 
hiszen feltehetőleg már jól ismerik egymást.

2. Plenáris megbeszélés biztosítása mind a négy szegmens után a csapatok 
munkájának áttekintésére meglehetősen időigényes. A visszajelzés azon-
ban nagyon fontos a fejlődésük szempontjából, ezért érdemes egy mentort 
– helyi vállalkozót, releváns tapasztalattal rendelkező személyt – kinevez-
ni minden csapathoz (vagy két csapatonként), aki figyelemmel kíséri őket, 
megkönnyítve a csoportmunkát és adott esetben megalapozott tanácsokat 
adva.

3. A verseny elmarad: túlzottan hosszadalmas lenne, ha helyi vállalkozók 
minden üzleti tervet átgondolnának, és eldöntenék, hogy melyik a leginnova-
tívabb és legreálisabb; a csapatmunka már a nap nagy részét kitölti. Helyette 
a csoportvezetők 10 perc alatt bemutatják a munkájukat a nap végén, és a 
résztvevőknek maguknak kell szavazniuk a legjobb ötletre.

A tanárok természetesen szabadon, engedély kérése nélkül felhasználhatják 
a forgatókönyv egyes szegmenseit/feladatait a tanóráikon és az azokon kívüli 
foglalkozásaik során. Sok szerencsét!

Javaslatok:

• Facilitátor: tapasztalt tanár, aki jó kommunikátor, ért a szervezéshez, jártas 
az időmenedzsmentben és kiváló előadó

• Helyszín: egy kb. 20 ember interaktív munkájára alkalmas helyiség, köny-
nyen mozgatható asztalokkal és székekkel, egy ragasztható felületként 
használható fallal, valamint internet kapcsolattal felszerelve

• Idő: egy nap (szünetekkel, két étkezést – ebéd és vacsora – biztosítva); 
szervezési szempontból a legegyszerűbb egy svédasztal felállítása vagy piz-
zák rendelése, ami a diákok számára is közvetlen hangulatot teremt
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IDŐSZAK TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS ESZKÖZ-
IGÉNY

800-845

CSAPATÉPÍTÉS 
Csapatok alkotása

A facilitátor 5 fős csapatokra osztja a résztvevőket. A 
létrehozott csapatok átrendezik a helyiséget. (5 perc) N/A

CSAPATÉPÍTÉS 
Túlélő játék

A csapatok repülőgépe lezuhant egy lakatlan szigeten. 
Kapnak egy listát, amelyen hasznos tárgyak vannak 

felsorolva – a csapattagok először rangsorolják őket 
egyénileg (5 perc), majd közösen konszenzusra jutnak 
(15 perc). Ezután megosztják a szerintük 3 legfonto-
sabb eszközt – és a mellettük szóló érvelésüket – a 

többi csapattal, majd együtt megbeszélik a gyakorlatot 
(20 perc).

tollak, papírok 
a nyomtatott 

tárgynevekkel, 
üres lapok

845-1025

TERMÉK/ 
SZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉS 
Pillecukor-felad-

vány

A facilitátor elmagyarázza a feladatot, és kiosztja a 
szükséges hozzávalókat: a csapatoknak 18 perc alatt 

fel kell építeniük a lehető legmagasabb szabadon 
álló tornyot 20 spagetti, egy méter ragasztószalag, 

egy méter madzag és egy pillecukor felhasználásával 
(az utóbbi az épület tetejére kerül). (25 perc) A feladat 
végén a facilitátor megbeszéli a csoporttal a tanulsá-
gokat (lehetséges kérdések: Volt vezető a csapatban? 
Ha nem, akkor segített volna? Mit csinálhattatok volna 

jobban?). (15 perc)

spagetti, 
ragasztósza-
lag, madzag, 
pillecukrok, 

ollók

TERMÉK/ 
SZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉS 
Design thinking 

prezentáció

A facilitátor bemutatja a termék/szolgáltatás fejlesztés 
alapjait (pl. design thinking, prototípus készítés) egy 

folyamatábra segítségével. (15 perc)

laptop, 
projektor + 

vetítővászon, 
diasor

TERMÉK/ 
SZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉS 
Termék/szolgálta-

tás fejlesztés – 
a folyamat

A csapatok megteszik az első lépést egy sikeres 
vállalkozás megteremtése érdekében – egy ötletbörze 
során kiválasztják azt a területet, valamint terméket/

szolgáltatást, amellyel foglalkozni szeretnének. A kon-
szenzus után kitöltenek egy sablont, amely a következő 
részekből áll: részletes termék/szolgáltatás terv (rajz, 

leírás stb.); a vásárlói igények; és a prototípus-tesztelé-
si folyamat részletei (pl. módszerek, időkeretek). Ezeken 

felül nevet is kell adniuk a cégüknek. (45 perc)

nyomtatott 
sablonok, 

tollak, üres 
lapok

1025-1040 Szünet
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IDŐSZAK TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS ESZKÖZIGÉNY

1040-1200

ÜZLETI TERV 
KÉSZÍTÉSE 

A Business Model 
Canvas bemuta-

tása

A facilitátor bemutatja a BMC 9 alkotóelemét, és prezen-
tál néhány valós példát (pl. Apple, LinkedIn), valamint a 

folyamatot. (20 perc)

laptop, 
projektor + 

vetítővászon, 
diasor

ÜZLETI TERV 
KÉSZÍTÉSE 

A Canvas kitöltése

A BMC sablonokat a falra vagy asztalokra helyezi a 
facilitátor minden csapat számára. A diákoknak ki kell 
tölteniük az összes blokkot öntapadós papírokkal. A 
facilitátor segítséget nyújthat nekik egy munkaterv 

elkészítéséhez, de végsősoron a csapattagoknak kell 
eldönteniük, hogy hogyan osztják meg a feladatokat, 

hogy időben befejezzék a munkát. (60 perc)

tollak, üres 
lapok, kinyom-
tatott BMC-k, 

blue tack, 
flipchart filcek, 

öntapadós 
(színes) 
papírok

1200-1300 Ebéd Ebéd

1300-1500

PÉNZÜGYI TER-
VEZÉS 

Cserebere kirakós

Minden csapat kap egy puzzle-t, valamint egy kirakó-
darabokból – a sajátjukból és a többi csapatéból – álló 
csomagot: a feladat az, hogy tárgyalás és cserekeres-
kedelem útján összegyűjtsék a számukra szükséges 

elemeket a többiektől. Az a csapat nyer, amelyik a 
leggyorsabban összerakja a kirakóját. (30 perc) 

A feladat után a facilitátor megbeszéli a csoporttal a 
tanulságokat (lehetséges kérdések: Hogyan tudtátok 

az erőforrásaitokat menedzselni és döntéseket hozni? 
Mi volt a feladat legnehezebb része? Mit csinálhattatok 

volna jobban?). (10 perc)

kirakók 
(max. 30 
darabos)

PÉNZÜGYI TER-
VEZÉS 

Prezentáció a 
pénzügyi terve-

zésről/ menedzs-
mentről

A pénzforgalom összegének, ütemezésének és bizonyta-
lanságának megállapítása a pénzügyi beszámolók egyik 

alapvető eleme, míg a befektetés megtérülés (ROI – 
return on investment) a jövedelmezőség egyik pénzügyi 
mutatója. A facilitátor mindkét eszközt prezentálja Excel 
sablonok felhasználásával, és néhány gyakorlati példát 

ad az elkészítésükre: az utóbbi egy közös, interaktív 
gyakorlat keretében is történhet. (20 perc)

laptop, 
projektor + 

vetítővászon, 
diasor

PÉNZÜGYI TER-
VEZÉS 

Az Excel táblák 
kitöltése

A csapatoknak a fentiek alapján ki kell tölteniük az Excel 
táblázatokat. A mentorok – akárcsak korábban – elle-
nőrzik a munkájukat, segítséget és konstruktív kritikát 

nyújtva. (60 perc)

nyomtatott 
sablonok, 

tollak, üres 
papírok

1500-1515 Szünet
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IDŐSZAK TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS ESZKÖZIGÉNY

1515-1750

MARKETING 
TERV 

Mi van a szobá-
ban?

A csapatok vagy kapnak egy tárgyat, vagy választanak 
egyet a helyiségben találhatóak közül. A feladatuk 

az, hogy készítsenek egy elevator pitch-et (márkanév, 
szlogen és egy rövid hirdetés tartalma), amivel eladhat-
ják a tárgyat a többieknek. (15 perc) Ezután a facilitátor 
megkéri a csapatokat, hogy mutassák be a ‚terméküket’ 
(15 perc), majd megbeszéli a csoporttal a tanulságokat 

(lehetséges kérdések: Mi volt az oka a legsikeresebb 
eladásnak? Mit csinálhattatok volna jobban?). (10 perc)

tárgyak, tollak, 
üres lapok

MARKETING 
TERV 

Prezentáció 
a marketing 
tervezésről

A facilitátor bemutatja a Buyer Persona (ideális vásárló) 
sablont, valamint az 1 oldalas marketing terv 9 elemét. 

(15 perc)

laptop, 
projektor + 

vetítővászon, 
diasor

MARKETING 
TERV 

Marketing 
stratégia kidol-

gozása

A sablonokat a falra vagy asztalokra helyezi a facilitátor 
minden csapat számára. A diákoknak ki kell tölteniük 

mindkettőt öntapadós papírok segítségével. A facilitátor 
segítséget nyújthat nekik egy munkaterv elkészítéséhez, 
de végsősoron a csapattagoknak kell eldönteniük, hogy 

hogyan osztják meg a feladatokat, hogy időben befe-
jezzék a munkát. (Javasolt időkeretek: 40 perc a Buyer 
Persona sablonra, 60 perc az 1 oldalas marketing terv 

sablonra.) (100 perc)

tollak, üres 
lapok, 

kinyomtatott 
sablonok, blue 
tack, flipchart 
filcek, önta-

padós (színes) 
papírok

1750-1800 Szünet

1800-1915 BEMUTATÓK

Minden csapat bemutatja az üzleti ötletét/tervét; az 
időkorlát 10 perc. Ezt követően a résztvevők egyesével 
szavaznak (3-3 szavazat/fő) a szerintük legjobb üzleti 

tervre. A facilitátor kihirdeti és díjazza (ez utóbbi opcio-
nális) a nyertest, majd lezárja a rendezvényt.

flipchart tábla, 
öntapadós 

piros pöttyök 
+ ajándékok 

a nyertes 
csapatnak

1915-2015 Vacsora
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