Amilyen a fa, olyan lesz a gyümölcse
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VÁLLALKOZZunk
-vállalkozási alapismeretek egyéni vállalkozóknak és
mezőgazdászoknak.
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MIT ÉRTÜNK A VÁLLALKOZÁS FOGALMA ALATT?
A vállalkozás a kis- és közép vállalatok megalapítását és vezetését jelenti. A vállalkozás
fogalma alatt értjük azt az elhatározást, hogyha valaki gyümölcsöst telepít, állattenyésztéssel
foglalkozik, fodrászatot üzemeltet vagy elektronikus kereskedelemmel foglalkozik. Ezek az
emberek felismerők, akik meglátják a lehetőséget egy üzlet beindítására, mindezt abból kifolyólag,
hogy a fogyasztók viselkedésében meglátták az üzleti lehetőséget.
A vállalkozásukhoz bejegyeztették az üzemüket vagy üzletüket, megtalálták a pénzügyi
forrásaikat és biztosították a feltételeket a vállalkozás működéséhez.
A vállakozásnak számos definícója létezik. Egyesek szerint menedzseri teendők sorozata,
innovációk bevezetése, mások szerint kockázatvállalás, tehetség, de egyben profit maximalizálás
is.
Így ezeket a gondolatokat összefoglalva kijelenthetjük, hogy a vállalkozás egy ember vagy
több emberből álló csoport, akik ötletükből kiindulva és lehetőségeiket kihasználva gazdasági
tevékenységet végeznek a nyereség megvalósítás céljából, vállalva a felmerülő kockázatokat.
A vállalkozást emlegethetjük, mint egy nagyon ritka forrást is. Egyes kutatások szerint az
emberiség 3-4%-a rendelkezik csak olyan vállalkozói képességekkel, mellyel egy saját gazdasági
fejlődést tud megindítani, ami jövedelmező lehet a gazdasági, társadalmi fejlődést tekintve.
A vállalkozói munka nem egyszerű, igen megterhelő. Tele van kihívásokkal, melyben a
vállalkozónak bölcsen kell döntéseket hoznia.
A gyakorlatban elterjedt az a vélemény, miszerint az ország gazdagabb, ha magas a
vállalkozóinak száma. Minden állam közös érdeke, hogy fejlessze és ösztönözze a vállalkozásokat,
mert ezzel a társadalom gazdagságát idézi elő. A legfejlettebb országok erre már rég rájöttek és
alkalmazzák e politikát (Japán, USA, EU egyes országai).
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KI LEGYEN VÁLLALKOZÓ?
Egy ember, aki vállalkozni szeretne, természetes, ha fél, ha mérlegel, ha gondolkodik és
kérdéseket tesz fel, mint amilyenek a következők:


Milyen üzletbe kellene, érdemes fektetni?



Hogyan kezdjek a megvalósításhoz?



Milyenek az esélyek a konkurensekkel szemben?



Sikeres lesz a üzlet?



Mennyi lesz a profit?



Kinek adom el a terméket vagy szolgáltatást?



Bírni fogom egyedül?



Honnan szerezzek tőkét? stb.

Mi motivál egy vállalkozót? A hírnév, a presztizs, a magasabb életszínvonal? Esetleg a
bizonyítás vágy? Szerintem minden vállalkozás beindulásának esete más és más indíttatásból
történik. Van aki sikerre vágyik, vagy a boldogságtudat, hogy azt csinálja, amit szeret. Ösztönző
lehet a másokon való segítés, a környezet jobbá tétele, valami új adása vagy megtanulása.
Sokaknak a karrier, a hatalom, szakmai elismerés az indító erő. Van olyan is, akit a
versenyszellem hajt egy életen át.
Egy azonban biztos kulcsfontosságú ösztönzés minden esetben, mégpedig a CÉL, ami a
felsoroltak szerint, esetenként más és más lehet.

A VÁLLALKOZÓI ÖTLET
Egy ember akkor válik vállalkozóvá, illetve indul el a vállalkozás rögös útján, ha egy ÖTLET
foglalkoztatja hosszabb – rövidebb ideig, és amikor ezt az ötletet megfogalmazta és meghozza a
döntést a megvalósításáról. A vállalkozói ötlet valójában egy gondolat arról, amivel a vállalkozó
foglalkozni szeretne, ez lehet akár egy termék, akár egy szolgáltatás, más és más célból, de
lényegében a saját érdekeinek megvalósítása céljából, és hogy ezzel mások igényeit is kielégítse
egyben.
Az ötlettel kapcsolatban két fontos kérdésre kell válaszolni a kezdetekben:
- Kifizetődő?
- Kivitelezhető?
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Miután megszületett az ötlet, a vállalkozónak figyelembe kell vennie a PIAC lehetőségeit,
azaz van e kereslet a termékére vagy szolgáltatása iránt. A kezdő vállalkozók sokszor abba a hibába
esnek, hogy a végsőkig ragaszkodnak ötletükhöz, még akkor is, arra nincs szükséglet a piacon.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ötlet piaci lehetőségeit mérlegelni kell, és kizárólag olyan
terméket vagy szolgáltatást szabad piacra dobni, mely iránt mutatkozik kereslet, mert, ha nincs
kereslet, akkor az ötlet nem alakul át üzleti lehetősséggé. Ez egy összetett dolog. Összességében
az ötletnek kifizetődőnek, megvalósíthatónak és egyben vonzónak kell lennie, hogy a piacon
megtudja állni a helyét.
A vállalkozónak nem csak a vevők szükségleteit és keresletét kell vizsgálnia, hiszen a
másik fontos befolyásoló tényező a konkurencia, azaz a piaci kínálat. Érdemes megfigyelni a
kínálat

összetételét,

konkurensek

számát,

termékeiket,

szolgáltatásaikat,

erősségeiket,

gyengeségeiket. A vállalkozónak ki kell vizsgálni azt, hogy van e hely a számára a piacon, ha igen,
akkor miben tud kiemelkedni a többiekkel szemben (árban, minőségben), mivel – hogyan tudja
vonzóvá tenni a termékét, szolgáltatását?!
Egy ember nem érthet mindenhez, vagy, ha mégis, akkor egyedül nem fog tudni minden
feladattal megbirkózni. Aki vállalkozásba kezd, fontos, hogy mi alapján teszi ezt meg.
Leggyakrabban két opció van:
1. Van szaktudása, kedve, lendülete, tapasztalata egy bizonyos területen
2. Van tőkéje, viszont teljesen más területen kezd tevékenységet szaktudás és tapasztalat nélkül
(3. Mindene meg van egy sikeres vállalkozáshoz)
Egy kezdő vállalkozónak nagy segítség, ha üzlettársakat, tanácsadókat, munkatársakat,
szükség esetén befektetőket keres a vállalkozásához, hiszen minden területen nem tud
maximálisan tevékenykedni, és mindig jól jön egy másik ember véleménye, tanácsa.
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Amikor a vállalkozó eldöntötte, véglegesítette ötletét, amelyről azt gondolja tökéletes, akár
egyedi, akkor gyakran a részletesebb elemzések után jön rá, hogy még sem tökéletes vagy akár
elfogadhatatlan. Kezdeti nehézségek előfordulnak, sok akadály állhat a vállalkozó útjába, de nem
szabad, hogy ez elvegye a kedvét, mert gyakran csak egy kis változtatást igényel a dolog, amelytől
már működhet is.
Minden esetben a vállalkozónak elemeznie kell és választ adni négy kulcsfontosságú
tényezővel kapcsolatban:
1. IDŐ
Mennyi időm van foglalkozni a vállalkozással? Lesz magánéletem a vállalkozás mellett?, Mikortól
lesz nyereséges? Mikortól lesz stabil a helyzetem a piacon?
2. PÉNZ
Mennyi pénzre van szükségem? Van elegendő pénzem vagy szükségem lesz más forrásokra is?
Honnan és hogyan szerezzünk pénzt? Mennyi tartalékra lesz szükségem?
3. KOCKÁZAT
Megvalósítható az ötlet? Kifizetődő, nyereséges lesz az ötlet? Pénzügyileg elbírom? Lesz kereslet
a termékekre vagy szolgáltatásomra?
4. EREDMÉNY
Nyereséges vagy veszteséges leszek?
E kérdések mellett még számos egyéb kérdés merül fel, ezekre viszont érdemes megkeresni
a választ, mielőtt belekezdünk egy vállalkozásba, mert, ha ezekre nem tudunk választ adni, akkor
elveszünk és tervezni sem tudunk.

Egy kezdő vállalkozás illetve új üzlet beindítása nagy kockázat viszont nagy lehetőség is lehet
egyben. Éppen ezért szükséges részletes elemzéseket, kutatásokat végezni. Egy új vállalkozás
elkezdése lehetővé teszi, hogy a vállalkozó ötletét saját elképzelése és kedve szerint helyezze el,
de ugyanakkor az „legalacsonyabb létrafokról” kell megindulnia, amely egy kockázattal teli utat
jelent felfelé. A kezdő vállalkozók számos problémával szembesülnek, a leggyakoribb a
pénzeszközök, tőke hiánya.
Mielőtt a vállalkozó elkezdené az üzleti tevékenységet, elemeznie kell pénzügyi helyzetét
és az esetleges pénzügyi forrásait.

PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ.........HONNAN?

SAJÁT TŐKE

CSALÁD,
BARÁTOK,
ISMERŐSÖK PÉNZE
ÜZLETTÁRSAK

BANKHITEL

SZÁLLÍTÓK

A VÁLLALKOZÁSHOZ

SAJÁT TŐKE
Az esetek többségében a kezdő tőke a vállalkozó saját forrásiból származik. Ez lehet megtakarítás,
ingatlan, egyéb saját forrás. Egy vállalkozó számára az a legbiztosabb pont egy üzlet
beindításához, ha rendelkezik elegendő saját pénzzel, hiszen ekkor a önmaga dönthet a
legfontosabb kérdésekben, és nem tartozik felelősséggel mások irányában, viszont a teljes
kockázat is őt terheli. A mai piacgazdaságban az önerő elengedhetetlen tényezővé vált, hiszen a
hitelezők, partnerek többsége elvárja, hogy a kockázat egy része maga a vállalkozót terhelje.
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CSALÁD, BARÁTOK PÉNZE
Amennyiben nincs elegendő saját tőkénk az ötlet pénzeléséhez, egyik legjobb opció lehet, ha
azoktól szerzünk tőkét, akik hisznek az ötletünkben és közel állnak hozzánk. Természetesen a
kölcsönkért összeggel kapcsolatban legjobb letisztázni, hogy ez ajándék, adósság (kamatmentes
vagy kamatos), esetleg beruházás a vállalkozásba. Adósság esetén fontos tényező az idő. Hiszen
nem mindegy mennyi idő alatt kell visszafizetni, illetve egyben vagy részletekben.

ÜZLETTÁRSAK TŐKÉJE
Egy jó megoldás lehet, ha partnert keresünk a vállalkozásunkhoz. A partnerek sokszor nemcsak a
tőkéjükkel, hanem akár tudásukkal és tapasztalataikkal is gazdagíthatják az üzletet. Amennyiben
üzlettársak társulnak a vállalkozásba, akkor fontos tisztázni a szerepüket, részesedésüket, nyereség
felosztását, rosszabb esetben a veszteség fedezését.

BANKHITEL
Egyik lehetősége a külső forrás biztosításának.
A bankhitel kockázat is egyben, nem csak a vállalkozónak, hanem a banknak is bizonyos
esetekben. A vállalkozó kötelezettsége, hogy a bakhitelről szóló szerződés alapján részletekben
törlessze a hitelt az elszámolt kamattal együtt (itt mérlegelni kell, hogy mekkora a kamat és tudjuk
e finanszírozni a részleteket).
A bankbak is kockázat egy új vállalkozásba fektetni, éppen ezért szigorított eljárással kezelnek
minden egyes hiteljóváhagyást. A bank kivizsgálja a vállalkozói ötletet, jövedelmezőségét,
garanciát kérhet illetve megvizsgálhatja a felhasználó „hitelmúltját”. A rövidlejáratú hiteleket
forgóeszközökhöz biztosítják (anyag, áru), míg a hosszúlejáratú hitelek gépek, berendezések,
ingatlanok beszerzésének pénzelése.
A hitelek – banki kölcsönök költsége a kamat. A bankok különböző feltételeket kínálnak
(pl. kamat százaléka, visszafizetés határideje, grace periódus stb.), ezért a vállalkozónak érdemes
több banktól is érdeklődni a hitelfeltételek iránt.
Általánosságban azonban elmondható, hogy a kamatot attól függően, hogy éves vagy napi
szinten számítjuk, a következő képlettekkel tudjuk a legegyszerűbben kiszámítani:
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Éves kamatozás esetén:

a hitel összge x kamatláb x 100

Napokra számított kamat esetén:

a hitel összege x futamidő x kamatláb
100 x 360

Példa: A bank 1.000.000,00 dinárt hitelez 10%-os kamat mellett, 6 hónapra.
Mennyi lesz a kamat?
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Kamat = 1.000.000 x 180 nap x 10 = 50.000,00 dinár
100 x 360
Vannak esetek, amikor diszkont hitelről beszélünk. Ekkor a kamatot előre levonják a
kölcsön összegéből, és a hitel felvevője ezt a csökkentett összeget kapja meg. A lejárat napján,
viszont a teljes összeget fizeti vissza.
Az előző példán keresztül a következőképpen néz ki a számítás:
diszkont kamat = hitelösszeg x kamatnap x kamatláb = 1.000.000 x 180 nap x 10 = 50.000,00
100 x 360

100 x 360

Tehát a hitelfelvevő 950.000,00 dinárt kap kézhez, de a lejárat napján 1.000.000,00 dinárt kell
visszafizetnie.

SZÁLLÍTÓK
Valójában azok a hitelezők, akik nem pénzt, hanem „árut” hiteleznek meghatározott időre (a
gyakorlatban 1 hónaptól akár 6 hónapig terjedő időszakra vagy akár még ettől is hosszabb
időszakra), akár kamatmentesen. Ez a fajta hitelezés, viszont sokkal kedvezőbb a bankhiteltől.

MI AZ A „SWOT” ELEMZÉS ÉS MIÉRT KELL?!
A SWOT elemzés egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony eszköz az üzleti stratégia
fejlesztésében, függetlenül attól, hogy egy induló vagy egy már meglévő vállalkozáshoz készítjük
el.
A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék vagy szolgáltatás
életképességét, valamint megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai

szempontból. A SWOT elemzés segít a vállalat helyzetének felmérésében. Segítségével
megállapíthatjuk a vállalkozásunk erős oldalait, hiányosságait, gyengeségeit, valamint, hogy
milyen lehetőségünk van a fejlődésre.
A legjobb megoldás, ha az elemzést nem egyedül, hanem több személy (dolgozó)
bevonásával végezzük, hiszen minél több szempontot veszünk figyelembe, annál pontosabb képet
kapunk, amely a későbbi döntéshozatalt nagyban megkönnyítheti.
SWOT elemzést nem csak egy vállalkozás beindításakor érdemes összeállítani, hanem az
idő előrehaladtával, új ötletek megvalósításakor, új konkurensek megjelenésekor, technológiai
változásokkor, gazdasági helyzet átalakulásakor stb. Összefoglalva SWOT elemzést érdemes
készítenünk minden olyan helyzetben, amikor úgy érezzük dönteni, változtatni kell.
Leggyakrabban az üzleti terv része, hogy látható legyen mik a fejlődési pontok, mit kell erősíteni
a vállalkozásban a siker érdekében. A hiteligényléskor, vagy pályázatokra való jelentkezéskor is
kérhetik tőlünk ezt a fajta elemzést.
MINEK A RÖVIDÍTÉSE A SWOT?


STRENGTHS -

ERŐSSÉGEK



WEAKNESSES -

GYENGESÉGEK



OPPORTUNITIES - LEHETŐSÉGEK



THREATS

VESZÉLYEK

• Miben
vagyunk
jók?

• Mi az amit
kitudnánk
használni?


• Miben
vagyunk
rosszak?
ERŐSSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

• Mi az amire
vigyáznunk
kell?
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Az erősségek és a gyengeségek a vállalkozás belső tényezői: olyan dolgok melyekre
befolyásunk van és képesek vagyunk megváltoztatni őket.
A lehetőségek és a veszélyek rajtunk kívül álló, külső tényezők: kihasználhatjuk a
lehetőségeket és felkészülhetünk a veszélyekre, azonban nem tudjuk megváltoztatni őket.
ERŐSSÉGEK
Az erősségek a vállalkozás belső, pozítív jellemzői. Ezek azok a dolgok melyeket a vállalkozó tud
irányítani, befolyásolni. Ezeket a jellemzőket legjobb, ha nem csak a saját szemszögünkből, hanem
az ügyfelek, konkurensek szepontjából is megvizsgáljuk, vázoljuk. Ez azért fontos, mert például,
ha a legfőbb konkurensek is hasonló minőségben biztosítják a termékeiket és szolgáltatásaikat,
akkor a minőség nem erősség lesz, hanem szükségszerű. Erőssége lehet egy vállalkozásnak:
 magasan szakképzett dolgozók,
 szakmai munkatapasztalat
 korszerű eszközök
 hírnév
 minőség stb.
GYENGESÉGEK
A gyengeségek azok a tényezők, melyek negatívan befolyásolják az erősségeket. Ezek azok a
dolgok, melyek fejlesztésére szükség van a versenyképesség szempontjából. Azok az elemek
tartoznak ide, amelyekben elmarad a vállalkozás a konkurenciától, vagy rosszabbul végzi a
feladatát, gyengébb a termelékenysége, gyengébb együttműködés a vállalkozáson belül – kívül.
A gyengeségeket a legnehezebb meghatározni, mert sokszor önmagunk is nehezen ismerjük el
őket. Amit az elébb példaként felsorolt erősségek, lehetnek gyengeségek is, ha ezekben
elmaradunk a konkurensektől.
LEHETŐSÉGEK
A lehetőségek olyan külső tényezők, melyek valószínűleg hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
sikeresebb legyen a vállalkozás, lehetőséget mutatnak a fejlődés és profit növelésére. Itt figyelmet
kell fordítani a konkurenciára is, hiszen akár ötleteket is nyerhetünk tőlük. Lehetőség például:
 technológiai fejlesztések
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 jobb adózási lehetőségek
 növekvő gazdaság
 pályázati lehetőségek stb.
VESZÉLYEK
A veszélyek olyan külső tényezők melyeket nem tudunk befolyásolni, viszont meghatározásukkal
fel tudunk rájuk készülni. Ezek környezetbeli változások, amelyek veszélyt jelenthetnek a
vállalkozás további fejlődésére, működésére. Esetleges veszélyt jelenthet:
 új konkurens megjelenése
 piaci trendek változása
 támogatás megszűnése az ágazaton belül
 gazdasági válság
 rosszabb adózási feltételek stb.
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PÉLDA A SWOT ELEMZÉSRE - ÁLLATTENYÉSZTÉS
A következő példa egy 8 éve bejegyeztetett gazdasági birtok SWOT elemzése, amely sertés
tenyésztésével foglalkozik A benne szereplő jellemzők általánosak, azonban nagyon jól mutatják,
hogy mit kell tartalmaznia egy megfelelően elkészített SWOT elemzésnek.
Erősségek

Gyengeségek



a jól szervezett gazdaság



jó forgalmazás



imidzs



kiváló minőségű termék



piaci rugalmasság



a
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a

megbízható

munkaerő

felkutatása és a munkaerő ára

mezőgazdasági

birtok

stabil

helyzete


óriási

tapasztalat

sertéstenyészetben

a
és

a

földművelésben
Lehetőségek

Veszélyek



lehetségek újabb piacok



átmeneti gazdasági viszonyok



hazai és külföldi szubvenciók



behozatali politika



pénzügyi politika



betegségek



az

energia

árváltozása

és

fogyóeszközök

PÉLDA A SWOT ELEMZÉSRE – GYÜMÖLCSTERMESZTÉS
A következő példa egy frissen bejegyeztetett gazdasági birtok SWOT elemzése, amely egy
mogyorót termelő gazdaságot vett elemzésének alapjául.
Erősségek

Gyengeségek



a jól szervezett munkafolyamatok



kiváló minőségű termék



tökéletesen





tőke

hiánya

a

további

fejlesztésekhez

megszerkeztett

felszerelések, gépek



kevés bevétel a kezdetben

biztos „viszonteladó” - felvásárló



végső

fogyasztóknak

való

értékesítés


betegség vagy a gazda hosszabb
időre való kiesése a gazdaság
végét jelentené

Lehetőségek

Veszélyek



lehetséges újabb piacok



hazai





átmeneti gazdasági viszonyok



behozatali politika

pályázatok



időjárás

pénzügyi politika



az

és

külföldi

szubvenciók,

energia

és

permetanyag

árváltozása


újabb telepesek megjelenése
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A MARKETING JELENTŐSÉGE A VÁLLALKOZÁSBAN
Miről szól a marketing egy vállalkozásban, és hogyan fogjunk neki? A marketing egy üzleti
filozófia, amely a vevőre irányul. Az ötlet és a tőke mellett szintén egy kulcsfontosságú elem,
ahhoz, hogy egy vállalkozás a korszerű gazdaságban sikeres lehessen. A vevőre fókuszál, hiszen
egy vállalkozónak szemelőt kell tartani azt a mondást, miszerint “A vevőnek mindig igaza van”.
A vállalatok régen előállították termékeiket, majd ezután kerestek vevőket. Ma azonban ez már
nem működik vagy csak nagyon kevés százalékban (kormányhatalmak által bevezetett
innovációknál esetleg). A mai világban, először fel kell kutatni a vevőt, annak igényeit,
szükségleteit és csak ezután neki állni a gyártásnak. Hiszen a vevő csak azt veszi meg, amit
szeretne, illetve amire szüksége van.
A marketing mix az egyik legelterjedtebb és legismertebb marketing fogalom. A
közgazdasági középiskoláktól kezdve, az egyetemi és főiskolai marketing képzéseikig mindenhol
találkozni lehet ezzel a kifejezéssel. A koncepció segít egységes képben látni azt, hogy milyen
kérdésekkel kell foglalkozni egy vállalkozás fejlesztése során, vagy egy új termék/szolgáltatás
bevezetésekor.
A vállalkozók a marketing mix eszközeit arra használják fel az adott piacon, hogy sikerrel
elérjék az általuk kitűzött a marketing célokat.
1960-ban használták először a 4P kifejezést a marketing mix fogalmával összekapcsolva.
A 4P, a termék, ára, értékesítés és hirdetés angol nyelven négy P betűvel kezdődő szóból áll.

Ábra: A marketing mix elemei

TERMÉK

ÁR

ELADÁSI
CSATORNA

PROMÓCIÓ
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1. TERMÉK (PRODUCT)
Az árusított termék az első, amit elemezni szükséges. A termék lehet minden olyan dolog, ami
kielégíti a fogyasztók igényeit és szükségleteit. Két alapvető típusra osztható: vannak megfogható
tárgyak és megfoghatatlan termékek is (például szolgáltatások vagy információ).
A vállalkozásnak el kell döntenie, hogy melyek azok a termékek, melyekre a lehetséges vevőknek
igényük van, merthogy kizárólag ezeket érdemes megtermelni. Ideális lenne az a helyzet, ha a
gyártott termék vagy szolgáltatás szakmailag közel áll a vállalkozóhoz és kereslet is mutatkozik
rá. Meg kell határoznunk a termékünk sajátosságát, azaz hogy mely tulajdonsága az, amelyet a
reklámtevékenység során kiemelhetünk. Ilyen lehet pl. egy speciális hatóanyag, vagy egy
hozzáadott plusz szolgáltatás.
Fontos a csomagolás, cimkézés, dizájn is, és a mai világban előny, ha a termék előállítása
környezetbarát módon történik. A garancia és a szavatosság szintén olyan tényezők, amit a vevők
szempontjából fontos eldönteni. A termék életciklusát is fontos behatárolni, azaz meddig kívánjuk
gyártani a terméket.
2. ÁR (PRICE)
Árazás alatt azt az összeget értjük, amit egy fogyasztónak ki kell fizetnie a termékért.
Tévedés azt gondolni, hogy az árat úgyis a piac határozza meg. Egy jó marketinges tisztában van
azzal, hogy valójában az ár meghatározásával a termék célcsoportja is jól kijelölhető.
Először ki kell találni, hogy kik lesznek a célcsoportunk, és ehhez kell meghatározni az árat, a
versenytársakéhoz viszonyítva. Az ár meghatározásánál figyelembe kell venni a költségeinket, és
szolgáltatásunk, vagy termékünk minőségi szintjét. A vállalkozásnak úgy kell meghatározni az
áraikat, hogy fedezzék a költségeket és még profitot is tartalmazzanak.
A költségekbe belatartoznak az állandó költségek (pl. bérleti díj, biztosítás) és a változó költségek
(pl. anyag költség vagy gépek beszerzési költsége). Az állandó költségek jellemzője, hogy
függetlenek, tehát nem változnak a termelés növekedésével vagy csökkentésével, ezért nevezik fix
költségeknek. A változó költségek viszont a termelés növekedésével növekszenek, csökkenésével,
pedig arányosan csökkennek. Így az árak meghatározásánal a vállalkozónak számításokat kell
végeznie, hogy mekkora az ideális termelési mennyiség, illetve a mikor használja ki legjobban a
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kapacitásait. A versenytársak árát fontos tartani, mert ha drágábban adjuk, valószínű a konkurencia
mellett döntenek a fogyasztók, viszont ha túl olcsón, akkor meg “feltételezik” a minőséget. El kell
dönteni azt is, hogy pl. adunk e jutalékot viszonteladásért vagy kedvezményeket a vevőknek.
Fontos meghatározni a fizetési feltételeket és ennek módjait. Figyelembe venni az ország gazdaság
politikáját és nem utolsó sorban az adózási feltételeket.
3. ÉRTÉKESÍTÉSI HELY - CSATORNÁK (PLACE VAGY DISTRIBUTION)
Az értékesítés helye, azt a helyet jelöli, ahol a termékünket vagy szolgáltatásunkat szeretnénk
eladni. A termelő és a fogyasztó közötti összekötő rendszert nevezzük eladási vagy értékesítési
csatornának. Fontos eldönteni, hogy a terméket vagy szolgáltatást maga a termelő fogja e
értékesíteni

vagy

átruházza

az

értékesítés

feladatát

másokra

(közvetítők,

kis-

és

nagykereskedések). Tömeges és egyszerű elérése legyen a terméknek, vagy exklúzív és nehezen
elérhető (prémium termékek esetében gyakran szándékosan nehezítik meg a hozzáférést, hiszen
egy limitáltan gyártott termék sokkal értékesebb, mintha tömegcikké válna). A termék eladása
érdekében a vállalkozásnak mérlegelnie kell, hogy “hol” és “mikor” vásárolnak a fogyasztók.
4. HIRDETÉS- ÉS REKLÁMPOLITIKA (PROMOTION)
A termékről tájékoztatást adni, az eladó egyik legfontosabb feladata, ugyanis a fogyasztók így
jutnak információkhoz a termékről vagy szolgáltatásról. Az eladásösztönzés és a kommunikáció
módja, amely segítségével felvehetjük a kapcsolatot a jelenlegi és a lehetséges vevőkkel.
Legfontosabb jelentősége a vevők informálása, megismertetése a termékkel, személyes eladáson,
propagandán, publicitáson és promóciókon keresztül. Fontos a marketing üzenet, amivel a
fogyasztókat megszólítja a vállalkozás, a médiacsatornák, amivel el lehet érni a vásárlókat, a
hirdetések gyakorisága, ütemezése és a visszaigazolás a vevőktől.

PÁRHUZAM A TERMÉK-ÁR-ELADÁSI HELY-PROMÓCIÓ KÖZÖTT
Termék - ár: Minél magasabb minőségi kategóriába tartozik egy termék, annál drágább.
Ha a termék bevezető fázisban van, akkor olcsóbb, majd amikor a fogyasztók már megismerték,
akkor drágább. Amikor a termék végkiárusítása folyik, ismét olcsóbb lesz az ára. Ha az ár
alacsony, feltételezhető, hogy nem jó a minősége, vagy nem egy ismert márka terméke.
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Termék – eladási hely: A célközönség határozza meg az értékesítés helyét, ugyanakkor a
hely is befolyásolja a termékkínálatot. Pl. Belgrádban több az értékesítési lehetőség, mint egy
kisebb faluban, mert a célközönség pénztárcája többet is megengedhet magának, így nincs rá
akkora kereslet.
Termék - promóció: példa: Ha az Imlek vállalat egy új terméket bevezet, akkor kóstoltat
bevásárlóközpontokban, viszont ha a Fiat új autót dob piacra, akkor hirdeti a TV-ben és
újságokban, kiállításokon. Minden terméket ott reklámoznak, ahol a célközönség elérhető.
Ár – eladási hely: Minél hosszabb az értékesítési út hossza, annál drágább lesz a termék
ára. Ha egy elit helyen kerül forgalomba a termék (ugyanakkor lehet, hogy az oda vezető út rövid,
kevés viszonteladón megy keresztül a termék), akkor a hely meghatározza az árat, egy elit helyen
nem lehet olcsón adni a terméket, mert rossznak gondolnának a fogyasztók.
Ár - promóció: Az árképzés meghatározza a promócióra szánt összeget is, amely
számításakor figyelembe kell venni, hogy melyik az a pont aminél nem szabad se kevesebbet, se
többet hirdetni a terméket, mert az a nyereség rovására menne. Kevesebb promóció esetén nem
lenne meg a kellő eladási darabszám, „túlpromóció” hatására meg nem jönnének már új vevők.
Eladási hely - promóció: A hely meghatározza a promóció típusát. Míg az újság vizuális,
addig a TV audió-vizuáis reklámeszköz. A marketingterv kialakításakor kerül meghatározásra az
reklámok típusa.
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A MARKETING MIX MODERNEBB MEGKÖZELÍTÉSE: A 4C
A vállalkozásokra fókuszáló marketing mix helyett az 1980-as évek végére került előtérbe
a fogyasztó-orientáltabb megközelítés.
4P

4C
A vállalatok kizárólag az olyan termékeket tudják eladni,

1.

TERMÉK

FOGYASZTÓK
IGÉNYE

amire a fogyasztóknak szüksége van. Ezért nem elég
kizárólag a termékek fejlesztésével foglalkozni, hanem a
fogyasztói igények megértésére is nagy hangsúlyt kell
fektetni.
Fontos meghatározni, hogy a vevők mennyi pénzt
hajlandóak

2.

ÁR

KÖLTSÉGEK

elkülöníteni

az

adott

termékre

vagy

szolgáltatásra. A vevő teljes költségébe bele kell számolni
minden további elemet is, mint az időt, amíg sorban áll
vagy eljut az eladási helyig.
A

promóció

befolyásol,

míg

a

kommunikáció

együttműködést sugall. A cél nem csupán az, hogy az
3.

PROMÓCIÓ

KOMMUNIKÁCIÓ

üzenet

eljusson

a

fogyasztóhoz,

hanem,

hogy

beszélgetéssel meggyőzzük és segítsünk a döntés
meghozásában.
A termékeket nem elég elhelyezni a fogyasztó közelében.

4.

ELADÁSI
HELY

A vásárlást kényelmessé kell tenni és figyelembe venni a
KÉNYELEM

korszerű igényeket, mint amilyen az internetes vásárlás
vagy a

házhoz

szállítás.

A

fogyasztók

nagyon

különbözőek, így többféle igényt kell kielégíteni.
A felsoroltak és említett elemek folyamatosan változnak és átalakulnak. Viszont, ha ezeket az
elemeket megértjük és tudunk rá válaszolni, akkor az egy óriási lépést jelent a fejlődés és
lehetőségek szempontjából. Az elemeket mindig együttesen és a fogyasztó szempontjából kell
vizsgálni, hiszen hiába jó a termék, ha arra nincs kereslet.
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PIACKUTATÁS
Egy vállalkozónak piackutatást kell végeznie ahhoz, hogy felmérje saját esélyeit a piacon.
Információkat kell begyűjtenie: a vevőkről, a konkurensekről és a szükségletek kielégítettségének
fokáról.
A vállalkozónak elsősorban ki kell derítenie, hogy van-e piaca az adott terméknek,
szolgáltatásnak. A legjobb módszer erre a piaci szegmentálás – felosztás, amely magába foglalja
a meglévő és a potenciális vevők hasonló típusok szerint való csoportosítását.
A piaci szegmentáció lehet:


Demográfiai – ahol a vevőket nem, kor, képzettség, jövedelem szerint csoportosítjuk



Haszon alapú – a szükséglet, amely egy meghatározott termék megvásárlásával elégül ki



Földrajzi – amikor földrajzi régióként változó a szükséglet egy adott termék iránt

A vásárlók elemzése hosszú, költséges és bonyolult folyamat. Az adatok melyekhez hozzájut
lehetnek elsődlegesek, amelyeket sajátkezűleg gyűjtött be (pl. megkérdezés, megfigyelés által,
posta, telefon, internet által) és másodlagosak, amelyeket publikációk, statisztikai kimutatásokból
szerzett.
Konkurens alatt értjük azokat, akik hasonló terméket gyártanak. Nem mindenki konkurens,
aki azonos terméket kínál, gyakran azért, mert más piacon teszi azt. A vállalkozó könnyen
felmérheti saját erejét a piacon azáltal, hogy összehasonlítja az eredményeket, és a piaci részvétel
arányait.
A szükségletek kielégítettségének szintje, azt mutatja meg, hogy mennyi szabad hely van
egy új vállalkozás számára. Pl. ha ez 85%, akkor az azt jelenti, hogy 15% szabad hely van egy új
vállalkozás számára.

A VÁLLALKOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE A FOGYASZTÓKKAL
SZEMBEN
A piacgazdaságban a vállalkozók többsége megbízható ember, akik tisztelettel, becsülettel
bánik a fogyasztókkal. Ezt a fajta becsületességet a törvény is szabályozza, viszont ez a fajta
szabályozás mégsem elég a piacgazdaság zökkenőmentes működéséhez, hiszen mindig vannak
kivételek. A vállalkozó érdeke elsősorban a profit megtermelése, ugyanakkor fontos kell, hogy
legyen számára a fogyasztók igényeinek kielégítése is. Ezt nevezzük üzleti etikának. Hiszen a
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vevők előbb – utóbb megismerik a megbízhatatlan termékeket, szolgáltatásokat és nem fogják
többé keresni, így ezek a vállalkozók valószínű kiesnek a versenyből. Azok a vállalkozók, akik jó
hírnévre tesznek szert azzal, hogy minőséges terméket, szolgáltatást nyújtanak, és törődnek a
fogyasztókkal, azok megbízhatóvá válnak a fogyasztók szemében és nyereségesen fognak
működni.
Ezért, akik termékgyártással foglalkoznak, fontos, hogy minőséges terméket kínáljanak
megfelelő csomagolással.
Amikor a vállalkozó kitalálja a terméket vagy szolgáltatást, akkor végig kell gondolnia
milyen előnyökért lesz hajlandó a fogyasztó pont az ő termékét megvásárolni vagy szolgáltatását
igénybe venni. Napjainkban a minőség mind nagyobb szerepet játszik, ezért egyre több vállalkozás
tartja természetesnek, hogy megfeleljen a magas minőségi követelményeknek. A minőséget két
szempontból vizsgáljuk. Az egyik, hogy a termék képes e az előírt szintet teljesíteni. A másik,
amikor összehasonlításkor megállapítjuk, hogy valamely terméknek „jobb a minősége”. Példa:
alapul veszünk egy hazai sárgabarackot vagy egy behozatalit. Kinézetre, formára gusztusos mind
a kettő. Szinte lehetetlen különbséget tenni ránézésre. Amikor megkóstoljuk, akkor viszont teljes
biztonsággal kijelenthetem, hogy a hazai ízre sokkal jobb, zamatosabb mint a behozatali. Ugyanez
a helyzet a fokhagymával, paradicsommal, eperrel és minden más gyümölccsel és zöldségfélével.
Hiszen lehet a behozatali azonos áron vagy akár olcsóbb, szépen csomagolt, kinézetre szebb, a
minőség és az íz mégis felülírja ezt.
A terméknél nagyon fontos a csomagolás is. A csomagolásnak több funkciója van.
Elsősorban védelmet kell nyújtania a terméknek a tárolás, szállítás, őrzés során. Másodsorban
informálja a fogyasztókat a termék minőségéről, mennyiségéről. Gyakran az eladás érdekében a
termék külső megjelenését javítják a csomagolással. A fogyasztók különbözőek, ezért a
szakemberek véleménye is megoszlik a csomagolást illetően. Sokak szerint a csomagolás nem
számít, csak az ami benne van és, hogy a drága, díszes csomagolás csak növeli a költségeket, így
a termék árát is. Míg mások szerint a csomagolás az, ami menyeri a vevőket és növeli a forgalmat,
így tulajdonképpen csökkennek az árak. Mert minél nagyobb az eladás, annál kisebb az egy
termékre jutó költség, így a gyártók olcsóbban tudják előállítani a terméket.
A termék csomagolásánál nagyon fontos a feliratozás, azaz törvény által előírt, kötelező
elemeket kell tartalmaznia. Élelmiszer esetén a következőket kell feltüntetni a csomagoláson:

22



a termék pontos megnevezését



az gyártót vagy forgalmazót



nettó súlyt, bruttó súlyt, darabszámot



a minőség megőrzésének dátumát – szavatosságot



a minőség megtartásához szükésges tárolási feltételeket, felhasználási javaslatokat



energiatartalmat



összetevőket

ÜZLETI TERV ─ MI AZ ÉS HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL?
Az üzleti terv egy olyan dokumentum, amelyben ismertetjük meglévő, vagy leendő
vállalkozásunkat, annak jövőre vonatkozó céljait, azt, hogy ezeket a célokat hogyan szeretnénk
elérni, kinek szeretnénk termékünket/ szolgáltatásunkat eladni és ehhez milyen eszközökre, milyen
reklámra és mennyi pénzre van szükségünk. A vállalkozói ötlettől a siker felé vezető út nagyon
összetett, előre nem látott akadályokkal teli. Éppen ezért a vállalkozónak szüksége van egy
íránytűre, amellyel tud tájékozódni. Az üzleti terv arra szolgál, hogy a vállalkozó választ találjon
arra, hogy hogyan tud a jelenlegi helyzetből eljutni egy kívánt jövőbeli helyzetbe.
Az üzleti terv elengedhetetlen eleme a sikernek. A vállalkozó határozott célokkal kell
rendelkezzen, és üzleti stratégiával azok megvalósításához.
Üzleti terv készítésének elsődleges célja saját magunk reális tájékoztatása. Az üzleti ötlet
megvalósítása előtt a tevékenység minden aspektusát osztályozni kell, hogy alátámasszuk a
megvalósítását, ezzel is csökkentve a kockázatot.
Nagyon fontos, hogy üzleti tervezéskor maradjunk a realisak, nem szabad túlzottan
optimistának lenni. A fő cél minden vállalkozás indításánál a profitszerzés. Egy reális üzleti terv
megmutatja, hogy az általunk elképzelt módon ez vajon lehetséges-e.
A vállalkozók azért dolgoznak ki üzleti tervet, hogy megyőzzék saját magukat, és másokat
is arról, hogy igazolt a befektetésük egy meghatározott üzleti ötlet megvalósítására.
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Üzleti tervet érdemes készíteni a következő esetekben:


egy vállalkozás beindításakor,



a már meglévő vállalkozás bővítésekor,



új termék vagy szolgáltatás fejlesztésekor,



pénzeszközök biztosításakor,



tevékenységek ellenőrzésére.
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Az üzleti terv elkészítésével láthatóvá válik, hogy az általunk elképzelt vállalkozás,
ötlet a rendelkezésünkre álló, vagy bevonni kívánt eszközökkel, pénzzel megvalósítható,
egyáltalán életképes, nyereséges lehet –e.
Az üzleti terv egy induló vállalkozásnál segít abban, hogy követni tudjuk a célok
megvalósulását. A későbbiekben is hasznos, hiszen általa követni tudjuk az eredetileg
meghatározott célok hogyan, milyen eredménnyel valósulnak meg. Induló vállalkozás esetén
gyakran szükséges hitel, vagy egyéb külső forrás igénybevétele, ezért az, aki a pénzét a
vállalkozásba fektetve kockáztatja, szeretne meggyőződni róla, hogy a pénze jó helyre kerül.
Az üzleti terv tehát a befektető, vagy hitelező tájékoztatását is szolgálja.
Egy meglévő vállalkozás átalakítása, vagy fejlesztése, bővítése esetén is célszerű új
üzleti terv készítése. Ha egy már meglévő vállalkozás új üzleti partnert, jelentősebb
megrendelőt keres, akkor is hasznos egy üzleti terv, melyből a leendő partner megismerheti
a cég eddig elért eredményeit, és a vállalkozás jövőre vonatkozó elképzeléseit.Egy
vállalkozás fejlesztése, profiljának bővítése minden esetben új kockázatokkal is jár. Emellett
nagyon fontos látni azt, hogy a fejlesztés, beruházás mennyivel fogja költségeinket
megnövelni, mekkora bevételre lesz szükségünk.
Az üzleti terv formájára, és tartalmára vonatkozóan léteznek úgynevezett
kritériumok. Az üzleti terv mindenek előtt legyen áttekinthető, aki olvassa, minél
könnyebben találja meg a számára fontos információkat. Tartalmazzon minden olyan adatot
és információt, ami szükséges ahhoz, hogy egy jövendőbeli üzlettárs, vagy hitelező,
befektető megismerje vállalkozást, és segítse abban, hogy döntést tudjon hozni. Fontos az
adatok valóságtartalma. Aki az üzleti életben tevékenykedik, pontosan tisztában van vele,
hogy bármilyen üzleti döntésnek vannak kockázatai, olyan üzleti döntés, aminek nincs nem

létezik. Így ne csak a jót, hanem a rosszat is be kell mutatni, tehát azokat a kockázatokat is,
melyekkel az üzleti terv megvalósítása során találkozhatunk. Hiszen az üzleti terv egyik
legfontosabb feladata, hogy segítsen megalapozott döntést hozni.
Az üzleti terv egy összetett és jól kidolgozott dokumentum, amely a következőket kell, hogy
tartalmazza:
I. A VÁLLALKOZÁS FŐBB ADATAI
 A vállalkozás neve és székhelye
 A tulajdonos (tulajdonosok) neve és székhelye, elérhetősége
 A tevékenység megnevezése, rövid leírása
 Alapadatok a vállalkozásról (elérhetőségek, adóazonosító, megalapítás időpontja,
anyakönyvi száma, vállalkozás formája stb.)
 Foglalkoztatottak száma
 Alapító tőke nagysága stb.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI,
ÜZLETI TERV ÖSSZEGZÉSE
 A vállalkozásban személyesen közreműködő tagok száma, szakképzettsége
 A vállalkozás története, eddigi tevékenységének rövid bemutatása, cégfilozófia, a vállalat
küldetése, mit szeretne elérni
 Az üzleti terv tömör tartalmi összefoglalása
 A beruházás megvalósításával elérni kívánt cél meghatározása
 A megvalósítás eredményeinek és hatásainak számszerű bemutatása
 Az üzleti terv végrehajtásának főbb dátumai, melyek jelzik a vállalkozás fejlődését
 Szervezés bemutatása
 Fontosabb szállítók
 Fontosabb vevők
 Az árbevétel mely tevékenységekből és milyen országokból származik
 A vállalkozás egyéb vállalkozás(ok)ban való befektetéseinek ismertetése
 A vállalkozás fennálló követelései és tartozásai
III. A TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE
 Kereslet – kínálat
 Fejlődési prognózis
IV. A VÁLLALKOZÁS, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA
 Termékek és szolgáltatások részletes bemutatása
 A vállalkozás nagysága
 Felszereltség
 Humán erőforrások
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V. MŰKÖDÉSI (TERMELÉSI / KERESKEDELMI / SZOLGÁLTATÁSI) TERV
 A termelési vagy szolgáltatási folyamat részletes bemutatása, jellemzői
 A kereskedelmi folyamat leírása (értékesítés lebonyolítása)
 A termelési objektumok
 Gépek és felszerelések
 Nyersanyagok, anyagok és azok szállítói
VI. MARKETING TERV
 Ágazati elemzés
 Konkurencia és egyéb befolyásoló tényezők
 A piac szegmentálása
 Termék/szolgáltatás egyediségének kialakítása
 A termékre/szolgáltatásra vonatkozó kereslet mértéke
 A termékek illetve szolgáltatások értékesítésének előrelátása
 Árak
 Értékesítési helyek, csatornák
 Promóció
VII. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS A VEZETŐSÉG BEMUTATÁSA
 Tulajdonjogi forma
 Partnerek
 Menedzsment
 Alkalmazottak
VIII. KOCKÁZATELEMZÉS
 A kockázat forrásai, kockázati tényezők vizsgálata
 SWOT-analízis a cég szempontjából
IX. PÉNZÜGYI TERV
 A vállalkozás-fejlesztés forrásigénye
 Eszközök amortizációja
 Bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések (nettó fizetés + adó + járulékok a
munkavállaló terhére + járulékok a munkaadó terhére)
 Értékesítésből származó bevételek terve
 Egyéb bevételek terve
 Ráfordítások/költségek terve
 Az állománymérleg terve
 Az eredménymérleg terve
 Készpénzáramlás terve
 A befektetési lehetőségek felmérése
 Jövedelmezőségi – gazdaságossági mutatók
X. MELLÉKLETEK
 Előző év állománymérlege
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Előző év eredménymérlege
Piackutatási adatok
Szerződések
Árlisták

Természetesen az üzleti tervet lehet mégg bővíteni annak függvényében, hogy milyen célból
készítjük. Ha hiteligényléshez kell, akkor feltétlenül ki kell térni az összberuházásra, a hitel
jellegére, törlesztésére, forrásokra. Amennyiben pályázni szeretnénk, akkor a pályázati feltételeket
kell követni.
Az üzleti terv készítésével érdemes megbízni egy arra szakosodott szakembert vagy céget.
Ennek elkészítése elég költséges lehet. Az üzleti tervvek elkészítésével foglalkozó cégek, pontosan
tisztában vannak azzal, hogy az üzleti tervet rendeltetésétől függően hogyan célszerű elkészíteni,
illetve sok esetben vállalkozásunk sikere az üzleti terv minőségén állhat, vagy bukhat. Éppen ezért
az üzleti terv nem egy felesleges kiadás, hanem egy olyan tétel, amellyel igenis számolni kell a
vállalkozás indításakor, és úgy kell rá tekinteni, mint a siker kulcsára

SZERZŐDÉS?!MI AZ ÉS MIÉRT JÓ, HA VAN?!
A szerződés a korszerű gazdasági élet egyik alapvető elemévé vált. Ennek értelmében a
szerződés egy írásos bizonyítéka annak, hogy a szerződő felek kölcsönösen megegyeztek akár egy
adásvételben, akár egy szolgáltatás nyújtásban, bérletben, ajándékozásban, munkában stb. A
szerződés alapvetően egy jogi nyilatkozat, melyet a felek aláírásukkal igazolnak. Az üzleti életben
a szerződések többnyire kötelezettség – követelés alapúak, azaz tartalmazza a felek szerződésbeli
kötelezettségeit és követeléseit. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg és mindig
az adott eset függvényében fogalmazzák azt meg, de ettől függetlenül léteznek úgynevezett
„kötelező” elemek, melyek nélkül a szerződés nem szerződés.
Egy szerződés alapvető elemei:


a szerződő felek megnevezése (ki – milyen szerepet tölt be pl: eladó-vevő, adataik (ha
fizikai személy, akkor: teljes neve, lakcíme, személyi száma, ha jogi személyek
szerződnek, az üzleti nevük, székhelyük, képviselőik adatai szükségesek)
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a szerződés tárgya (termék adásvétele, szolgáltatás nyújtása, ingatlan bérlete – pontosan
meg kell fogalmazni az adásvétel tárgyát, jellemzőit és egyéb információkat ezzel
kapcsolatban)



a szerződés tárgyának ára (figyelembe kell venni a periódust, a piaci feltételeket, a
pénznemet)



fizetési feltételek (ki kinek, milyen feltételek mellett, mikor és milyen módon fizet)



a teljesítés helye, ideje és módja (ha termékről van szó akkor a szállítással kapcsolatos
feltételeket kell tisztázni, ha szolgáltatásról, akkor pedig a teljesítés feltételeit)



szerződési biztosíték (mi a garancia, hogy a felek teljesítik a szerződésben foglaltakat,
illetve mi történik akkor, ha a egyik fél vagy mindkettő nem teljesít)



a szerződés példányszáma (hány példányban készült el, kinél hány példány van)



a keltezés helye és ideje



a felek aláírása (jogi személyeknek a pecsétje is kell)
Szerződéskötéskor ügyeljünk arra, hogy minden elemre térjünk ki, pontosítsuk,

részletezzük, hogy ne maradjanak kérdések, kétségek a teljesítés során.

A jelenlegi

jogviszonyokat tekintve, egy szerződés akkor lesz törvényileg érvényes, ha az közjegyző által
érvényesítve van.

ALAPVETŐ PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK EGY VÁLLALKOZÁSBAN
Egy vállalkozónak a törvény által szabályozott kötelessége két alapvető pénzügyi
kimutatást összeállítani az adott üzleti évre vonatkozóan (december 31-én), mégpedig az
állomány- és eredménymérleget. Ezenkívül nagyon fontos szerepe van a készpénz áramlás
tervének is.
Az állománymérlegben a vállalat vagyonát mutatják ki megjelenési formájában, ezt
nevezzük aktívának, valamint ezen eszközök eredetét, forrásait, finanszírozási módjait, amelyet
passzívának nevezünk.
A vállalat eszközei alapvetően két nagy csoportba oszthatók: álló-, és forgóeszközökre. Az
állóeszközök jellemzője, hogy hosszútávra szólnak, több termelési folyamatban reszt vesznek,
amortizálódnak (fokozatosan veszítenek értékükből). Legjelentősebbek: a földterületek, épületek,
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felszerelések és berendezések. A forgóeszközök rövidebb távra szólnak, átalakulnak, ide soroljuk:
az anyagokat, késztermékeket, vevőktől való követeléseinket, készpénz és számlapénzt.
Mindezek az eszközök több forrásból származhatnak. A legjelentősebb a saját forrásunk, amelyet
a tőkénk képez. Amennyiben nincs elegendő saját tőkénk, akkor folyamodunk az idegenítőkéhez,
melyek közül a bank által nyújtott rövid-, és hosszúlejáratú hitelek valamint a szállítók iránti
kötelezettségeink a legjelentősebbek.
Az eszközök és a források mindig egyensúlyban kell, hogy álljanak. Így a mérleg egyensúlyából
szoktuk kiszámítani a saját tőke értékét is egy adott pillanatban, mégpedig a következő módon:
Saját tőke= aktíva - kötelezettségek
Az eredménymérleg az a kimutatás, amely magába foglalja az összes bevételt és költséget,
amelyek az adott ügyviteli évben létrejöttek. Egy vállalat számára a legjelentősebb bevételt a
termék illetve szolgáltatás értékesítése jelenti, de jelentkezhetnek más bevételek is (pénzügy,
rendkívüli bevételek). Ha az összbevételből kivonjuk az össz költségünket, akkor megkapjuk a
pénzügy eredményünket, amely nyereség vagy veszteség formájában jelentkezik. Természetesen
akkor nyereséges egy vállalat, ha a bevételei nagyobbak mint a kiadásai.
Az így kapott nyereséget bruttó nyereségnek, azaz adózás előtti nyereségnek nevezzük. Ebből ki
kell vonni a nyereségadót, hogy meállapíthassuk a nettó nyereséget.
A készpénzáramlás kimutatása a készpénz beáramlás és kiáramlás közötti különbséget
képezi. A készpénzforgalom csak akkor jön létre, amikor valós fizetés történik. Maga az eladás
még nem jelent egyidejűleg készpénzforgalmat, ugyanúgy, mint a beszerzés sem képez készpénz
kiáramlást. A készpénz ki- és beáramlását fontos összehangolni. A nyereség meghatározása, nem
releváns azokban a helyzetekben, amikor a készpénzforgalom negatív (azaz többet fizettünk ki,
mint amennyit megfizettettünk). A készpénzáramlás elemzésével megállapíthatjuk a napi, heti,
havi fizetőképességünket, azzal a céllal, hogy a készpénz kiáramlását mindig fedezni tudjuk a
készpénz beáramlásokból. A bankok hiteljóváhagyás esetén igénylik a készpénzforgalom
kimutatását.
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KIK SZÁMÍTANAK JOGI SZEMÉLYNEK ÉS MI A KÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜK?
A számviteli és revízori törvény értelmében a jogi személyeket fel lehet osztani mikro, kis,,
közép és nagy vállalkozásokra, mindez az alkalmazottak számától, az ügyviteli bevételektől és az
ügyviteli vagyon átlagértékétől függ, amelyet az éves pénzügyi jelentésben kimutatnak az adott
ügyviteli évben.
A mikro vállalkozásokhoz tartoznak azok a jogi személyek, akik a következő feltételek
közül nem haladnak meg kettőt:
1) foglalkoztatottak átlagszáma 10,
2) ügyviteli bevételük 700.000 euró dinár ellenértéke,
3) az ügyviteli vagyon átlagértéke (az ügyviteli év kezdeti és ügyviteli év végi érték aritmetiaki
átlagértéke) 350.000 euró dinár ellenértékben.
A kis vállalkozásokhoz tartoznak azok a jogi szemlyek, akik a következő feltételek közül
nem haladnak meg kettőt:
1) foglalkoztatottak átlagszáma 50,
2) ügyviteli bevételük 8.800.000 euró dinár ellenértéke,
3) az ügyviteli vagyon átlagértéke (az ügyviteli év kezdeti és ügyviteli év végi érték aritmetiaki
átlagértéke) 4.400.000 euró dinár ellenértékben.
A közép vállalkozásokhoz tartoznak azok a jogi szemlyek, akik a következő feltételek
közül nem haladnak meg kettőt:
1) foglalkoztatottak átlagszáma 250,
2) ügyviteli bevételük 35.000.000 euró dinár ellenértéke,
3) az ügyviteli vagyon átlagértéke (az ügyviteli év kezdeti és ügyviteli év végi érték aritmetiaki
átlagértéke) 17.500.000 euró dinár ellenértéke.
A nagy vállalkozásokhoz tartoznak azok a jogi személyek, akik a közép vállalkozások
megadott kritériumai közül kettőt meghaladnak.
Az ÁFA rendszerbe kötelezően bekerülnek azok a vállalkozások, akiknek az éves forgalma
meghaladja a 8.000.000,00 dinárt, mindaddig, amíg a forgalom ez az összeg alatt van, a vállalkozó
önállóan dönthet arról,hogy tagosodik e.
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LEGGYAKORIBB VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ÉS JELLEMZŐIK SZERBIÁBAN
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS (PREDUZETNIČKA RADNJA – P.R.)
A vállalkozó egy üzletileg szabad, fizikai - természetes személy aki törvény által
engedélyezett tevékenységet végez jövedelem elérésének céljából és regisztrálva van a törvénynek
megfelelően.
A vállalkozó minden kötelezettségére amely a saját tevékenységének elvégzésével
kapcsolatban jön létre teljes vagyonával felel, és ebbe a vagyonba az is beszámításra kerül amely
a tevékenységének elvégzésével kapcsolatban jön létre.
A tevékenység elvégzésének kezdetében a vállalkozónak minden kötelezettsége
folyamatban van a nyilvános bevétel alapján ( adó, járulékok és más nyilvános jövedelem) A
vállalkozó írásos felhatalmazással rábízhatja az üzletvezetést üzletképes természetes személynek,
üzletvezetőnek, azzal, hogy az üzletvezető munkavállaló kell, hogy legyen a vállalkozónál.
Azért olyan népszerűek, mert ezeket a legkönnyebb megalapítani, és ezek alapítása jár a
legkevesebb költséggel. Előnye még, hogy sokfajta tevékenységet végezhet, egyedül dönthet a
fontosabb kérdésekben és a nyereség is őt illeti. Hátránya a korlátlan felelősség, hiszen minden
adósság és probléma a tulajdonost terheli.
A vállalkozó döntést hozhat a tevékenység elvégzésének folytatásáról gazdasági társaság
formájában. A vállalkozói tulajdonság elvesztése után, a nyilvántartásból való törléssel és a
gazdasági társaság alapításának regisztrálásával,azon természetes személy teljes vagyonával
felelős marad a kötelezettségekre amelyek a tevékenység elvégzésével kapcsolatosak mint
vállalkozó a vállalkozói nyilvántartásból való törlés pillanatáig.
Szerbiában egy egyéni vállalkozás megalapítása akár egy napon belül megtörténik. Az
egyéni vállalkozó nyithat műhelyt, boltot, rendelőt, ügynökséget stb. Bejegyeztetéséhez nem
szükséges alaptőke. Bizonyos esetekben bejegyeztetésükhöz az Ellenőrző szervek engedélye is
szükséges, mint például: veszélyes, káros anyagok gyártásakor, gyógyszerek, festékek, és más
kémiai anyagok előállításakor, egészségügyi tevékenységek végzésekor, valamint élelmiszer és
friss hús előállításakor.
A bejegyeztetés folyamata egyszerűbb, mint a gazdasági társaságoké és az adózási
feltételek is sokkal kedvezőbbek.
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A gyakorlatban a leggyakoribb formájuk:
S.T.R – Samostalna trgovinska radnja – önálló kereskedelmi üzlet
S.Z.R. – Samostalna zanatska radnja – önálló kézműves üzlet
S.U.R. – Samostalna ugostiteljska radnja – önállü vendéglátó egység
PARTNERSÉGI TÁRSASÁG (ORTAČKO DRUŠTVO – O.D.)
A Partnerségi társaság két vagy több partnerből álló társaság, természetes és/vagy jogi
személyek, amelyek határtalan szolidarítással felenek teljes vagyonukkal a társaság
kötelezettségeiért.
A partner a társaságba befektethet pénzt, tárgyakat, jogokat, munkát és szolgáltatásokat. A
partnerek egyforma értékű befektetéseket is bejegyezhetnek a társaságba, ha az alapító
szerződéssel nincs máshogyan meghatározva. A társaság nyeresége és vesztesége felosztásra kerül
a társaság partnerei között egyforma részekre, ha az alapítói szerződéssel az nincs máshogyan
szabályozva. Minden partnernek van felhatalmazása a tevékenységek elvégzésére a társaság
rendes tevékenységére (üzletvezetés). A munkálatok amelyek nincsenek besorolva a társaság
rendes üzletelésébe és nem tartalmazzák a felhatalmazást és azokhoz minden partner
beleegyezésére szükség van, kivéve ha az alapító szerződéssel az nincs máshogyan szabályozva.
Ha az alapító szerződéssel vagy a partner szerződéssel meghatározásra került, hogy egy vagy több
felhatalmazott partner van az üzletvezetésre, a többi partnernek nincs felhatalmazása az
üzletvezetésre.
BETÉTI TÁRSASÁG (KOMANDITNO DRUŠTVO – K.D.)
A betéti társaság egy gazdasági társaság amelynek legalább két tagja van, amelyből
legalább egy femély korlátlan szolidaritással felel a társaság kötelezettségeiért (tag) és legalább
egy személy felel korlátoltan a saját szerződéses befektetése magasságában ( kültag).
A tagoknak partner státuszuk van a partner társaságnál. Ezen vállalati formánál is a partner
társasági szabályok érvényesek, ha törvénnyel az nincs máshogyan szabályozva.
A betéti társaság alapítói szerződése, az előírt partneri társaság elemei mellett, kötelezően
tartalmazza a megjelölést hogy a társaság melyik tagja tag, és melyik kültag. A tagok befektetéseire
és részesedéseire érvényesek a partner társaság szabályai, azzal hogy a kültag szabadon átviheti a
saját részesedését más tagra vagy harmad személyre. Tagjai részt vesznek a jövedelem
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felosztásában és a veszteségek fedezésében a saját részesedésüknek megfelelően a társaságban, ha
az az alapító okirattal nincs máshogyan szabályozva.
A tagok vezetik a társaságot és képviselik azt.
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – D.O.O.)
A korlátolt felelősségű társaság azon társaság ahol egy vagy több tag ( természetes és/vagy
jogi személy) részesedést élvez az alaptőkében. A társaság tagjai nem felelnek saját vagyonukkal
a társaság kötelezettségeiért, kivéve a korlátolt felelősség szabályaival való visszélése esetén.
A befektetés a korlátolt felelősségű társarágba pénzbeli és nem pénzbeli lehet, és dinárban
kerülnek kimutatásra. A nem pénzbeli befektetések tárgyak és jogok lehetnek. A korlátolt
felelősségű társaság alaptőkéje legalább 100 dinár, kivéve ha külön törvénnyel előírásra kerül
nagyobb alaptőke összeg olyan társaságokra amelyek meghatározott tevékenységeket végeznek.
A befektetések a korlátolt felelősségű társaságba nem kell, hogy egyforma összegek legyenek. A
befektetést a társaság alapítása során nem muszáj befizetni illetve bevezetni, csak bejegyezni, de
az alapítói okiratban meg kell határozni mekkora határidőn belül fogja a társaság tagja befizetni
illetve bevinni befektetését. A befizetési határidő nem lehet több, mint öt év, és az alapítói okirat
meghozatalától számítandó. A részesedések a társaságban nem lehetnek értékpapírok. A
részesedés átruházása szabad, kivéve ha az törvényileg vagy alapítói okirattal nincs máshogyan
meghatározva.
A társaság tagjainak joguk van a jövedelmi részesedésükre a meghatározott éves üzleti
jelentés szerint, ha az az alapítói okirattal vagy szerződéssel nincs máshogyan meghatározva.
A jövedelem a tagok között kerül szétosztásra a részesedéseknek megfelelően, ha az az alapítói
okirattal nincs máshogyan szabályozva.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (AKCIONARSKO DRUŠTVO – A.D.)
A részvénytársaság megalapításra kerül egy vagy több természetes/jogi személy által,
részvényesek által, és a társaság alaptőkéje részvényekre osztódik fel. A részvényesek nem
felelnek a társaság kötelezettségeire, kivéve a korlátolt felelősség szabályaival való visszaélés
esetén. A részvénytársaság felel a saját kötelezettségeiért a teljes vagyonával.
A részvénytársaság lehet nyilvános (amely értékpapírokat bocsát ki) és nem nyilvános.
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A részvényesek amelyek megalapítják a társaságot aláírják az alapítói szabályzatot és a társaság
első alapszabályzatát. A részvényesek befektetése lehet pénzbeli, tárgy vagy jog formában, amely
dinárban kerül kimutatásra. A társaság bejegyzése előtt a részvényesek kötelesek befizetni illetve
bejegyezni a befektetéseket amelyek az alaptőke legalább 25%-át képviselik, miközben az
alaptőke pénzügyi részének befizetett összege nem lehet kevesebb a minimális alaptőke
összegétől. A bejegyzett részvények amelyek az alapítói okiratnak megfelelően pénzben kerülnek
befizetésre, a társaság alapítási bejegyzése előtt kerülnek befizetésre az ideiglenes számlán a Szerb
Nemzeti banknál.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSI FOLYAMATA SZERBIÁBAN
A gazdasági szubjektumok létrehozási folyamata egyablakos cégbejegyzési rendszeren
történik amely biztosítja hogy a gazdasági szubjektumok amelyek a Cégbejegyzési ügynökségnél
(APR – Agencija za Privredne Registre) kerülnek regisztrálásra az alapítási bejegyzéssel
egyidejűleg megkapják a regisztrációs/cégazonosítószámot is, az adóazonosító számot (PIB) és az
egészségbiztosítási számot. Gazdasági társaság/vállalkozás alapítási folyamata lépésről lépésre:
1. A Nyilvántartásba való bejegyzési folyamat a regisztrációs jelentkezési űrlap
benyújtásával kezdődik az előírt dokumentációval és az előírt térítések befizetési bizonylatával
éspedig az APR székhelyén közvetlenül Belgrádban, vagy a szervezési egységek egyikében vagy
postán. Amikor a jelentkezés postán kerül átnyújtásra, a jelentkezés dátuma és idejeként a
jelentkezés átvételének dátuma és ideje az Ügynökségben. A regisztrációs jelentkezést az
alapításra az alapító nyújtja be vagy az alapító által felhatalmazott személy, amely esetben
szükségeltetik felhatalmazást mellékelni. A regisztráló végzéssel vagy határozattal ( a
továbbiakban: határozatok) döntést hoz a jelentkezésről öt napon belül a jelentkezés átvételét
követően.
Előírt dokumentáció az esetek többségében:
1. az egyedi regisztrációs jelentkezés a jogi személyek alapítására és más szubjektumok
bejegyzésére az egyedi adóalanyok nyilvántartásába,
2. alapító okirat a társasági tagok hitelesített aláírásával, (egyéni vállalkozónak nem kötelező)
3. a társaság tagjainak identitásának bizonyítéka ( hazai természetes személynek – személyi
igazolvány fénymásolata, és külföldi személy részére – útlevél fénymásolata, illetve a
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személyi igazolvány fénymásolata, ha külföldinek lett kiadva, illetve az anyavállalatnyilvántartás ha az alapító jogi személy amely nincs regisztrálva a Nyilvántartásban,
amelyet a Cégnyilvántartási Ügynökség vezet),
4. képviselő megnevezéséről szóló határozat, ha nincs az alapító okiratban megnevezve,
5. a képviselő közjegyző által hitelesített aláírása,
6. a bank igazolása a pénzbeli befektetés befizetéséről, ha a befektetés a társaságba van
befizetve, illetve a tagok megállapodása a nem pénzbeli értékek meghatározásáról vagy a
nem pénzbeli vagyon felmérése, ha a befektetés a társaságba a megalapításig kerül
bejegyzésre,
7. bizonylat a térítés befizetéséről az alapítási regisztrációról és a térítés befizetésének
bizonylata a regisztrációról és az alapító okirat megjelenítéséről.
Ezek az előírt dokumentumok a legtöbb vállalti forma megalapításánál azonosak, kivétel a
részvénytársaság, melynek megalapítása bonyolultabb, megalapításához több dokumentum és
beleegyezés szükségeltetik.
2. A végzés átvételét követően a gazdasági szubjektumok alapításáról, a pecsét kidolgozásához
kell folyamodni. Hogy a bélyegző készítő legálisan kidolgozhassa a pecsétet, át kell adni neki a
végzés fénymásolatát a társaság alapításáról, és ezen végzés eredeti példányát csak megtekintésre.
3. A pecsét kidolgozását követően, kötelező megnyitni a gazdasági szubjektum folyószámláját
az üzleti banknál. A számla megnyitásához szükséges hogy a bankban kérvényt töltsenek ki a cég
adataival és aláírják a szerződést. Emellé, kötelező mellékelni:


végzés a gazdasági szubjektum alapításáról a Cégnyilvántartási ügynökség részéről;



a hatályos szerv dokumentumát amely tartalmazza az adóazonosító számot;



cégszerű aláírást (a formanyomtatványon — Cégszerű aláírás, amelyet a bankban is kap)
a felhatalmazott személy a negvbízások aláírására a számlán lévő eszközökkel való
rendelkezésre amelyet a vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselője írt alá amely
megemlítésre került a végzésben a nyilvántartásba való bejegyzésben amely olyan
bélyegzővel hitelesítve lett, amellyel a megbízások kerülnek majd hitelesítésre;
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írásos felhatalmazás – eredeti vagy a dokumentum hitelesített példánya ( megjegyzés: a
felhatalmazás amelyet az ügyvédnek adnak nem kell hogy hitelesítve legyen a bíróságon
vagy a községi hivatalban).



A képviselő személyek hitelesített aláírása a megfelelő formanyomtatványon. Az újonnan
megnyitott folyószámlára átirányításra kerülnek a pénzeszközök az ideiglenes számláról
amelyre a pénzbeli befektetés befizetésre került.
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A gazdasági társaság székhelye azon hely a Szerb Köztársaság területén ahonnan a gazdaság
irányítása történik, amely aszerint alapító okirattal vagy a közgyűlés által meghatározásra került.
A gazdasági társaság tevékenykedik és részt vesz a jogi forgalomban az üzleti neve alatt amely
regisztrálásra került a Bejegyzési törvénynek megfelelően. Az üzleti névnek tartalmaznia kell a
nevet, a jogi formát és a helyet ahol a társaság székhelye található.
A jogi forma üzleti névben fel kell tüntetni a vállalkozás típusát, például, ha korlátolt felelősségű
társaság, akkor a rövidítése a k.f.t. jelenik meg.
Az üzleti neve mellett, a társaság tevékenysége során használhat rövidített üzleti nevet is,
ugyanazon feltételek alatt, ahogy az üzleti nevét is használja.
A gazdasági társaságnak főbb tevékenysége van, amely bejegyzésre kerül, de végezhet
más tevékenységeket is amelyek nem törvényellenesek, függetlenől attól hogy azok
meghatározásra kerültek az alapító okirattal, illetve az alapszabályzattal és amelyek nem kerülnek
regisztrálásra a Cégalapítói ügynökségben. Külön tövénnyel feltételezhető a regisztrálás vagy
meghatározott tevékenységek elvégzése, előzetes jóváhagyás kiadásával, beleegyezéssel vagy más
hatályos szerv által kiadott jogszabály szerint.
A gazdasági társaság alapítói okirata egy vállalaton belüli jogszabály amely alapítói
határozat formájában jelenik meg, ha a társaságot egy személy alapítja vagy alapítói szerződés
formájában, ha a társaságot több személy alapítja.

MI KELL EGY MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS BEJEGYEZTETÉSÉHEZ
SZERBIÁBAN?
A mezőgazdasági birtokok bejegyeztetéséről és a bejegyeztetés megújításáról szóló
szabályzatok szerint a mezőgazdsági birtokot – vállalkozást a „Kincstári Nyilvántartás” (Uprava
za Trezor) lehet regisztrálni, fizikai személy esetében, abban a községben, ahová a mezőgazdasági
birtok hordozója tartozik, azaz ahol a hivatalos tartózkodási – bejelentett lakcíme van, függetlenül
attól, hogy a mezőgazdasági földterületek hol fekszenek. Amennyiben a gazdságot jogi személy
illetve vállalkozó alapítja, akkor a vállalat székhelye határozza meg a bejegyeztetés helyét.
Munkaviszonyban lévő személy illetve nyugdíjas is lehet mezőgazdasági birtokhordozó.
Szerbia területén a Kincstári Nyilvántartásba legkevesebb 0,5 hektárnyi földterülettel lehet
bejegyeztetni egy mezőgazdasági vállalkozást, illetve 0,5 hektártól kisebb mezőgazdasági
földterületre is belehet jegyeztetni egy birtokot, illetve más földterületre vagy építkezési egységre,
amelyen állattenyésztés, szőlőtermesztés vagy zöldségtermesztés folyik.
A mezőgazdasági birtokot a Nyilvántartásba bejegyeztetik, mint a földterület használóját,
mégpedig a következők alapján:
1. Tulajdonjog
2. Végzés
Kivonat a földkonszolidációs tömeg felosztásáról
3. Bérletszerződés vagy földhasználati szerződés:
Azzal a feltétellel, hogy ezen szerződések nem jogi személyekkel köttettek meg, kivétel, ha a
bérbeadó a mezőgazdasági ügyletekért felelős minisztérium, illetve templom vagy hitközösség.
Ezen a szerződéseknek

érvényesek kell legyenek, az adott év október 31-ig , amelyre a

bejegyeztetés vagy a már bejegyeztetett mezőgazdasági birtok megújítása vonatkozik.
4. Társadalmi tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület használati joga, amelyhez „terhes” jogi
ügylet által jutott
A Kincstári Nyilvántartás űrlapjainak kitöltése mellett még a következő bizonylatokat is be kell
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nyújtani a bejegyeztetéskor:
1. A mezőgazdasági birtok hordozójának személyi igazolványának fénymásolata és a személyi
igazolvány bemutatása is szükséges
2. A kataszteri ingatlanlista kivonatának eredeti vagy hitelesített fénymásolata – minden parcellára,
amely a mezőgazdasági birtokra bejegyeztetni szeretnénk, függetlenül a használat jogától (saját
tulajdon, bérlet, használati jog stb.) kivételt képez a konszolidációs eljárások útján használt
földterületek esete, amikor a kataszteri kivonat helyett a konszolidációs tömeg felosztásáról szóló
végzést kell benyújtani.
3. Bizonyíték – igazolás a bankban megnyitott célszámláról – amelyre hitelek, juttatások,
szubvenciók átutalása történik (bankkal kötött szerződés, igazolás a banktól vagy a csekk kártya
fénymásolata).
A mezőgazdasági birtok – vállalkozás bejegyeztetése a Nyilvántartásba ingyenes.

AZ AGRÁR FIZETÉSEK INTÉZMÉNYE
Az Agrár Fizetések Intézménye (Uprava za agrarna plaćanja) az első olyan specializált
intézmény, amely kizárólag a mezőgazdaságnak nyújtott szubvenciókkal foglalkozik. A
Mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdasági Minisztérium részeként működik, 2009 – ben alakult
meg.
Feladata, hogy a mezőgazdasági termelőknek megbízható információkat nyújtson az
aktuális juttatásokról, szubvenciókról, pályázati felhívásokról. Segítséget nyújt a szubvenciók
megvalósításában és gyors kifizetésében.
Az Agrár Fizetések Intézménye nyilvántartást vezet a mezőgazdászok iránt fennálló
kötelezettségeiről és a szubvenciók általi kifizetésekről, gondot visel a mezőgazdasági birtokok
regiszteréről, írányítja a mezőgazdasági pénzügyi támogatásokat nemzetközi forrásokból és
gondoskodik, hogy e támogatások eljussanak a végső felhasználókhoz.
Ezen intézmény megalapítása egyik feltétele volt annak, hogy Szerbia EU-s alapokat
használhasson a mezőgazdaság fejelsztésére. Az állam célja ezzel tulajdonképpen az lenne, hogy
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amikor Szerbia EU-s tagállam lesz, akkor a mezőgazdasági fejlettsége, munkamódja
megeggyezzen az EU-s előírásokkal.
Az Agrár Fizetések Intézménye számos területen támogatja a mezőgazdasági termelőket,
nem csak pénzbeli, hanem számos hasznos pályázati lehetőségek - információk által.
Tevékenységi területei közé tartoznak:
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- Direkt fizetési tevékenységek: juttatások, pénzügyi támogatások, térítmények,pályázatokon való
részvétel
- Versenyképesség növelése: marketing tevékenységek, szövetkezetek erősítése, beruházások
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásába, kockázat elemzés stb.
- Környezetvédelemi tevékenységek
- Bevétel növelés: falvak gazdasági aktivitásának előbbrevitele, fiatalok táogatása, termékek
certifikálása stb.
- Külön támogatások: információs, számviteli adatok szolgáltatása, promóciós tevékenységek,
állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos információk, támogatások biztosítása.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK SZERBIÁBAN A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉN
Az elmúlt évtizedet figyelemmel kísérve, kijelenthető az a tény, hogy Szerbiában
megnőttek a pályázati lehetőségek, amelyek számos lehetőséget kínálnak a mezőgazdasági
birtokok fejlesztésére. Jelen pillanatban a legjelentősebbek a Mezőgazdasági, erdészeti és
vízgazdasági Minisztérium – IPARD - által kiírt pályázati lehetőségek valamint a magyar állam
által támogatott Prosperitati Alapítvány pályázatai. Ezek a pályázatok lehetőséget adnak a
mezőgazdasági birtokoknak gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, állattenyésztés,
zöldség- és gyümölcstermesztés területén, alapállatállomány beszerzéséhez, ültetvényének
telepítéséhez, termékkészítéshez és akár még földvásárlásra is nyújtanak támogatásokat.
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Tréning tematika a lehetséges gyakorlatokkal
A TEREM KIALAKÍTÁSA ÉS A BEMELEGÍTŐ GYAKORLATOK

A terem kialakítása során célszerű arra, a már megszokott elrendezésre törekedni, hogy a
székek körben helyezkedjenek el. Ezzel az elrendezéssel a résztvevők láthatják egymást és a
csoportvezető is könnyebben figyelheti meg a résztvevők reakcióit. A székek elrendezésével nem
egy klasszikus tantermi oktatás hangulatát hozzuk létre, hanem serkentjük az interaktív
csapatmunkán alapuló foglalkozást.
A foglalkozások kezdetén alkalmazott bemelegítő játékoknak fontos szerepük van az
adott foglalkozás témájának megalapozása szempontjából. A csoporttagok aktivizálódhatnak,
energetizálódhatnak és az adott tematikus foglalkozásra huzalozódnak elő. A kreativitáson alapuló
bemelegítő gyakorlatok megalapozzák a hangulatot, érzékenyítik a résztvevőket, a csoportvezető
pedig tudásre tehet szert a csoporttagok aktuális érzelmi-hangulati állapotáról.
Gyakorlat: Mit vennék a boltban?
Javallatok: Aktuális érzelmi-hangulati állapot kifejezése, kreatív energiák felszínre
kerülésének serkentése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 5-7 perc (a csoport létszámától függően)
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete: A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy képzeljenek el egy
szupermarketet, aminek a sorai mentén végig sétálnak. Figyeljék meg saját érzelemi-hangulati
állapotukat és ennek mentén válasszanak maguknak egy terméket, melyet megvásárolnának.
Kérdések: Mit választottak? Miért ezt a terméket választották? Milyen igényüket elégíti ki
jelenleg ez a termék?
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Gyakorlat: Mi lehet ez?
Javallatok: A kreativitás és a spontaneitás felszínre hozása, nézőpontváltás gyakorlása
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: egy henger alakú szivacs rúd
A gyakorlat menete: A résztvevők körben állnak. A csoportvezető demonstrálva a
gyakorlatot, a szivacs rúddal a kör közepébe állva, elképzeli, milyen eszköz lehet, és megmutatja
a tárggyal történő műveletvégzést. (Pl. evező mozdulatokat tesz vele). A csoporttagok,
megpróbálják kitalálni, mi lehet ez a tárgy, mire gondolt, aki középen állva megmutatta a
mozdulatot. Ha kitalálták, akkor egy önkéntes jelentkező megy a kör közepére, és ő is mutat egy
mozdulatot, amit a többiek megpróbálnak kitalálni, és így tovább. Ha megakad a játék, a
csoportvezető igyekszik tovább gördíteni azzal, hogy demonstrál egy-egy újabb tárgyat.
Igyekezzünk, hogy minden csoporttag mutasson egy tárgyat. Ha valakinek nem jut eszébe semmi,
megkérhetjük a csoportot, hogy segítsen neki.
Gyakorlat: Indiánnevek
Javallatok: Aktuális érzelmi-hangulati állapot kifejezése, kreativitás energiák felszínre
kerülésének serkentése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 7-10 perc (a csoport létszámától függően)
Szükséges eszközök: papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy figyeljék meg saját
érzelmi-hangulati állapotukat. Képzeljenek el egy indiánnevet, amely kifejezi azt, ahogyan
érkeztek a mai alkalomra. Amennyiben a csoporttagok nehezen találnak önmagukra illő nevet, úgy
a csoportvezető segítheti a résztvevőket példákkal. Pl: Találékony róka, Susogó falevél, Álmos
patak, Fortyogó vulkán, stb.
Kérdések: Mit választottak? Miért ezt a nevet választották? Mit jelent számukra a névben
lévő tulajdonság, illetve főnév? Milyen tulajdonságokkal bírnak ezek a szavak?
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ÉN, MINT VÁLLALKOZÓ
A társadalmi csoportok sajátossága, hogy különböző szerepek alapján strukturálódnak.
Ezek a szerepek meghatározzák az egyén viselkedését, viselkedésmódját egy adott szituációban
(Rudas, 2007). Minden egyén rendelkezik több féle szerepkészlettel, amelyet élete során
kialakított közvetett, illetve közvetlen módon. Ezek a szerepek meghatározzák, hogy az személy
egy-egy adott helyzetben hogyan viselkedik. Különbség jelentkezhet az elvárt/elképzelt és az
érzékelt/ eljátszott szerep között. Az identitás a szerepeken keresztül alakul ki, ezért fontos, hogy
a meglévő szerepkészlet közé a résztvevők beépítsük azokat a szerepeket, amelyet szeretnének
elérni. Ez segítségükre lehet abban, hogy sikeresebbek legyenek az adott tevékenységben, hiszen
önazonosabbnak érezik magunkat.
Gyakorlat: Vállalkozói szereptorta
Javallatok: A meglévő szerepek összegzése, és a vállalkozói szerepek kidolgozása
Körülmények: Szokásos csoporthelyzet, a csoporttagok körben ülnek
Időkeret: 30 - 35 perc
Szükséges eszközök: Papír, tollak, filcek
A gyakorlat menete: A résztvevőkkel megismertetjük a szereptorta fogalmát, és megkérjük
őket, hogy képzeljék el magukat vállalkozóként, és ábrázolják szereptortán, a különböző szerepeik
által elfoglalt területet. Ha ezzel elkészültek, arra kérjük őket, a következő szereptortán csak a
vállalkozói szerepüket vegyék górcső alá, és azt árnyalják további szerepekre, így segítvén őket,
hogy felismerjék a vállalkozó szerep összetettségét.
Gyakorlat: Álarcok
Javallatok: Az eljátszott/észlelt és a vágyott szerepek közötti különbségek feltárása
Körülmények: Szokásos csoporthelyzet, a csoporttagok körben ülnek
Időkeret: 40 perc
Szükséges eszközök: különböző fehér és színes lapok, filcek, zsírkréták, színesceruzák
A gyakorlat menete: A résztvevőket megkérjük, hogy rajzoljanak két maszkot/álarcot. A
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lap egyik felére egy olyat, ahogyan ők látják magukat vállalkozóként. Ezután megfordítják a lapot,
és egy olyan álarcot/maszkot rajzolnak, ahogyan szerintük a külvilág látná őket vállalkozóként.
Az elkészült álarcokat akár ki is lehet vágni. A megosztó körben pedig arról beszélgetünk, hogy
van –e különbség a között, ahogyan ők látják magukat vállalkozóként, és ahogyan szerintük mások
látnák őket.
Gyakorlat: Ha vállalkozó lennék…
Javallatok: Vállalkozói identitás megismerése, a vállalkozói identitással kapcsolatos
érzelmek felszínre hozása, értékek tisztázása
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 30-40 perc a csoport létszámától függően
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete: A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy hunyják le szemüket
(akinek kényelmetlen ez a helyzet, az a földön egy pontra fókuszálva nyitott szemmel is végezheti
ezt a gyakorlatot) és képzeljék el a csoportvezető által elmondott imaginációt.
„Képzeljék egy, hogy önök vállalkozók. Jelenjen meg lelki szemeim előtt az a termék,
melyet hosszas munkával és szorgalommal előállítottak. Hogy néz ki ez a termék? Milyen a
külseje? Milyen a csomagolása? Most képzeljék el, hogy egy helyre készülnek, ahol eladásra
bocsájtják ezt a terméket. Képzeljék el, hogy mint vállalkozók hogyan néznek ki? Milyen ruha van
magukon? Milyen a testtartásuk? Hogyan kommunikálnak? Képzeljék el a helyet, ahol tárgyalnak
a potenciális vevőkkel. Figyeljék meg a helyet. Hogyan néznek ki a vevők? Hogyan reagálnak a
vevők a termékre? Ha jól megfigyelték mindezt, akkor a képek egyre távolibbá és homályosabbá
válnak. Lassan térjenek vissza az itt és mostba és nyissák ki szemeiket.”
Hogyan látták magukat a részt vevők? Milyenek voltak, mint vállalkozók? Hogyan néztek
ki? Hogyan kommunikáltak? Milyen termékkel kereskedtek? Hol? Kikkel tárgyaltak? Hogyan
reagáltak a potenciális vevők?
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A VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, A KOCKÁZATVÁLLALÁSI
ATTITŰDÖK MEGISMERÉSE

Egy sikeres vállalkozás elindításához, nem elegendő pusztán a jó ötlet, a szaktudás vagy az
anyagi tőke megléte. A sikeres vállalkozás létrehozásához elkerülhetetlen, hogy mind a három
ponttal rendelkezzünk, ezen felül pedig a vállalkozónak tudnia kell tervezni, elemezni, üzleti tervet
létrehozni és kockázatelemzést végrehajtani. Ezek nélkül lehetetlen, hogy hosszútávon egy
biztosan jövedelmező, sikeres vállalkozást tudjon irányítani.
A vállalkozás erősségeinek, gyengeségeinek, veszélyeinek és lehetőségeinek feltérképezése
megkerülhetetlenül fontos a hosszútávú, jól működő vállalkozások indítása és működés közbeni
megújítása során is. Ez a SWOT elemzés módszere, amely gyakorlással könnyen elsajátítható.
Ha a vállalkozásunk egy termék előállításán és értékesítésén alapul, akkor nem elég pusztán
a termék előállítására fókuszálni, hiszen számos más fontos tényezője is van a sikerességnek. Ilyen
a termék minősége és kinézete (csomagolása), az ára, az értékesítés helye és a hirdetése. Ezen
szempontok figyelembe vétele kulcsfontosságú a sikeres vállalkozásoknál.
Gyakorlat: SWOT analízis
Javallatok: A vállalkozás erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek
feltérképezése, erősforrás mozgósítás, tervezés segítése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet. Nagyobb csoport
esetén lehetőség van 4-5 fős csoportok kialakítására
Időkeret: 60 perc
Szükséges eszközök: papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető, amennyiben nagy csoportról van szó, 4-5 fős kisebb
csoportokra osztja a résztvevőket. A csoportoknak a feladat során ki kell találniuk egy terméket,
melyet a meglévő erőforrásaik segítségével lehetőségük van előállítani és értékesíteni a piacon.
Gondolják végig, hogy mely ez a termék és a megadott lapon térképezzék fel az előállítás során
felmerülő erősségeiket, gyengeségeiket, lehetőségeiket és veszélyeiket:
Erősség: Belső, pozitív jellemzők. Erőforrások, melyekkel rendelkeznek. Olyan jellemzők,
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melyeket befolyásolni képesek
Gyengeség: Hátrányok, fejlesztésre szoruló jellemzők.
Lehetőségek: Külső környezeti tényezők, melyek pozitív irányban határozzák meg a
vállalkozás sikerességét. Lehetőségek, melyekre nincs közvetlen kihatásunk.
Veszélyek: Külső környezeti tényezők, melyek veszélyt jelentenek a vállalkozás sikerére.
Általunk nem kontrollálható tényezők, melyek nehézséget okozhatnak és lehetőség szerint fel kell
rá készülnünk.

Ha a csoportoknak nehézséget okoz a termék kitalálása, akkor a csoportvezető serkentheti
őket, hogy előre meghatározott termékekkel kapcsolatban kell kidolgozni a szempontokat. Pl.:
gyümölcslekvárok, lecsó befőttesüvegben, zöldségkrémek, kolbász, stb.
A csoportok a kidolgozás után egyenként bemutatják a termék előállítása és értékesítése
során felmerült erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. A többi csoport
reflektálhat az tervre.
Kérdések: Milyen elemeket emeltek ki az egyes szempontoknál? Milyen sorrendben
haladtak? Kialakultak-e szerepek a szempontok kidolgozása során? Mi volt nehéz a feladatban?
Mi volt könnyű a feladatban?
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Gyakorlat: 4P
Javallatok: A vállalkozás erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek
feltérképezése, erősforrás mozgósítás, tervezés segítése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet. Nagyobb csoport
esetén lehetőség van 4-5 fős csoportok kialakítására
Időkeret: 60 perc
Szükséges eszközök: papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető, amennyiben nagy csoportról van szó, 4-5 fős kisebb
csoportokra osztja a résztvevőket. A csoportoknak a feladat során ki kell találniuk egy terméket,
melyet a meglévő erőforrásaik segítségével lehetőségük van előállítani és értékesíteni a piacon.
Gondolják végig, hogy mely ez a termék és a megadott lapon térképezzék fel a terméket, az árát,
az értékesítés helyét és a hirdetési csatornákat.
Termék: Mi az a termék, melyet létre szeretnénk hozni? Milyen a belső tulajdonsága,
minősége? Milyenek a külső jellemzői, csomagolása? Van-e vevői igény erre a termékre? Milyen
módon tudjuk előállítani?
Ár: Milyen áron kívánjuk értékesíteni a terméket? Milyen célcsoportnak szánjuk a terméket?
Milyen csomagolást tervezünk? Milyen hirdetési csatornákon szeretnénk reklámozni? Minden
milyen költséget jelent? Mennyi profitot szeretnénk?
Értékesítési hely: Kiknek szeretnénk értékesíteni a terméket? Hol szeretnénk értékesíteni a
terméket? Mikor szeretnénk értékesíteni a terméket?
Hirdetési csatornák, reklámpolitika: Hogyan szeretnénk megismertetni a vevőkkel a
terméket? Mi a termékünk szlogenje, mottója? Milyen reklámot szeretnénk alkalmazni?
Szeretnénk-e visszajelzést kapni a vevőktől a termékkel kapcsolatban?
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Ha a csoportoknak nehézséget okoz a termék kitalálása, akkor a csoportvezető serkentheti
őket, hogy előre meghatározott termékekkel kapcsolatban kell kidolgozni a szempontokat. Pl.:
gyümölcslekvárok, lecsó befőttesüvegben, zöldségkrémek, kolbász, stb.
A csoportok a kidolgozás után egyenként bemutatják a terméket, az árat, az értékesítési
helyet és a hirdetési csatornákat. A többi csoport reflektálhat az tervre.
Kérdések: Milyen elemeket emeltek ki az egyes szempontoknál? Milyen sorrendben
haladtak? Kialakultak-e szerepek a szempontok kidolgozása során? Mi volt nehéz a feladatban?
Mi volt könnyű a feladatban?
Gyakorlat: World café (Hegyi, 2019)
Javallatok: A vállalkozás erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek
feltérképezése, erősforrás mozgósítás, tervezés segítése
Körülmények: A csoportot 4 kisebb csoportra osztja a vezető. A csoporttagok körben ülnek,
szokásos csoporthelyzet. Nagyobb csoport esetén lehetőség van 4-5 fős csoportok kialakítására

Időkeret: 60 perc
Szükséges eszközök: papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető a terem négy pontjában egy-egy asztalon egy-egy
nagy méretű csomagolópapírt helyez el. A csomagolópapírokra a 4P szempontrendszer négy
elemét írja fel. Az elsőre a terméket, a másodikra az árat, a harmadikra az értékesítés helyét, a
negyedikre a hirdetési csatornákat. A csoport feladata az, hogy közösen kitaláljanak egy terméket,
melyet képesek előállítani és értékesíteni. Ha a csoportoknak nehézséget okoz a termék kitalálása,
akkor a csoportvezető serkentheti őket, hogy előre meghatározott termékekkel kapcsolatban kell
kidolgozni a szempontokat. Pl.: gyümölcslekvárok, lecsó befőttesüvegben, zöldségkrémek,
kolbász, stb.
Ez után a csoportvezető a csoportot 4, megközelítőleg egyenlő létszámú csoportra osztja és
megkéri, hogy foglaljanak el egy-egy csomagolópapírt. A csoportok feladata az lesz, hogy 10
percig dolgozzanak az adott szemponton. A 10 perc elteltével a csoportvezető jelez és a
csoportoknak egy asztallal tovább kell lépniük és az adott szemponton kell tovább dolgozniuk.
Négy tíz perces kör után mindegyik csoport visszatér az eredeti papírjához. A csoportok egyenként
kis előadás formájában bemutatják az összegyűjtött szempontokat.

PONTOSSÁG A VÁLLALKOZÁS SORÁN

A pontosság és precizitás a vállalkozás során kiemelt fontossággal bír. Egy vállalkozónak
a tervezés, elemzés, üzleti terv létrehozása és kockázatelemzés végrehajtása terén nagyfokú
pontossággal kell dolgoznia. Mindemellett a kommunikáció terén is igyekeznie kell a pontosságra.
Az információ átadás pontossága segít a személyközi konfliktusok elkerülésében, és
gördülékennyé teszi mind az üzleti, mind az interperszonális kapcsolatokat.
Gyakorlat: Ház, fa, kutya (Rudas, 2007)
Javallatok: A személyes befolyásolás tényezőinek megtapasztalása, igény
Körülmények: A résztvevők párokba rendeződnek, elegendő hely, hogy a résztvevők
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párokban dolgozzanak.
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: A4-es papírlapok, alátétek, színes filcek (minden párnak 1db)
A gyakorlat menete: A csoport párokra oszlik. Ha páratlan számú csoporttag van jelen,
akkor vagy megkérjük az egyik résztvevőt megfigyelőnek, vagy beszáll az egyik csoportvezető
résztvevőként. Minden pár mind a két tagja egymással szemben elhelyezett székekre ül, oly
módon, hogy a térdük összeér, és azon egy elhelyezett alátét a papírlappal. A filctollat mind a
ketten megfogják. A csoportvezető arra kéri őket, hogy amig szól a zene, addig mindenki hunyja
le a szemét, és képeljen el egy tetszésszerinti tájat, benne egy házzal, a hát mellett egy fával, a fa
mellett egy kutyával. Engedjék szabadon a képzeletüket. Kb. 2-3 perc után a zene abba marad, és
a vezető arra kéri a résztvevőket, hogy teljes csendben rajzoljanak – a filctollat együtt fogva – egy
képet, amin rajta van egy ház, egy fa, és egy kutya. Amikor a kép elkészült, szignálják egy közös
művésznévvel, és adjanak rá egy iskolai osztályzatot. Amikor minden pár elkészült a teljes
feladattal, a képeket kifüggesztjük. A párok megbeszélik, és megosztják, milyen tapasztalataik
voltak a játék során a nemverbális kommunikációval. mennyire tudták pontosan átadni ilyen
módon, amit szerettek volna. Sikerült-e azt rajzolni, amit szerettek volna.
Gyakorlat: Szállodai vendégek (Tóth & Kádár, 2009)
Javallatok: A nonverbális kommunikáció pontos használatának fontossága
Körülmények: A csoport szétnyitja a kört egy „színpadi” teret képezve
Időkeret: 20 perc
Eszközök: Lapok az instrukcióval
A gyakorlat menete: A vezető ismerteti a következő instrukciót:
„Egy szálloda vendégei vagyunk, s valamilyen okból kifolyólag (rekedtség stb.) nem tudunk
megszólalni, pedig valami nagyon fontosat kell közölnünk a portással. A mondandónkat így csak
mozgással, illetve gesztusnyelvvel tudjuk kifejezni. Természetesen a portás kérdéseit értjük, a
megjegyzéseire is tudunk reagálni. Ennyiben tudunk segítségére lenni abban, hogy kitalálja, amit
akarunk.” Ezután a csoport tagjainak kioszt egy-egy darab papírt a megoldandó szituációval.
Instrukciók:

50

„Kizártam magam a szobámból! Nincs véletlenül egy pótkulcsa?”
„Beleejtettem a jegygyűrűmet a fürdőkád lefolyójába. Tudna hívni egy szerelőt, aki kiszedi
onnan?”
„Nem működik a lift.”
„ Hol a legközelebbi pénzváltó?”
„ Hogyan tudnék autót bérelni?”
„Eltörtem a fogmosó poharat. Mit tegyek?”
„Piszkos a lepedő. Le tudná valaki cserélni?”
„Az ismerősöm délután itt hagy számomra egy csomagot. Át tudná venni?”
Gyakorlat: Pletyka terjedése
Javallatok: Precizitás fontossága a munka során, megfigyelő képesség fejlesztése, figyelem
fókuszálása
Körülmények: A csoporttagok sorban állnak, mindenki egy irányba néz
Időkeret: 20 perc a csoport létszámától függően
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete: A csoportvezető áll a sor végén, vagyis mindenki háttal áll neki. A
csoportvezető megérinti az előtte álló vállát, ez a csoporttag megfordul és a csoportvezetővel
szembe kerül. A csoportvezető egy általa választott rövid mozgássort elmutogat az előtte lévőnek
(pl. palacsinta sütés, kerékpárra felülés és elindulás, búvárkodás, stb.). A mozgássor befejezése
után a csoporttag megfordul és az előtte lévő csoporttag vállát megérinti. Akit megérintettek
megfordul és az első csoporttag elmutogatja neki az imént megtekintett mozgássort. A második
csoporttag a mozgás megtekintése után visszafordul és továbbadja a következő csoporttagnak. Az
információ terjedése így folytatódik az utolsó csoporttagig. Ha a sor véget ért a csoportvezető
megmutatja a csoportnak az eredeti mozgássort.
Kérdések: Milyen volt részt venni a feladatban? Hogyan érintett, ha bizonytalan volt az
információ tartalma? Milyen módon próbáltad azt továbbadni a következő csoporttagnak? Hol
torzult az információ? Hogyan tudjuk segíteni az információáramlást?
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KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA A VÁLLALKOZÁS SORÁN
A kommunikáció és a kommunikációs stílus fontos alappillére egy vállalkozás
indításának. Az, hogy milyen módon kommunikálok, alapvetően meghatározza a kapcsolódásomat
másokhoz. A hatékony kommunikáció kiemelt eleme az érzelmi intelligencia, mely azt a
képességet jelenti, hogy megértjük mások szempontjait és képesek vagyunk a saját céljainkat
mások értékrendjeivel és céljaival összehangolni, így hatékonyan kommunikálni.

Azok az

emberek, akik kimagaslóan jó ilyen irányú képességgel rendelkeznek, sikeresen tevékenykednek
és befolyásolnak más személyeket.
Gyakorlat: Érvelés
Javallatok: Más nézőpontok felismerése, a hatékony kommunikáció gyakorlása
Körülmények: A résztvevők két csapatban dolgoznak, a két csapat székeit egymással
szemben tesszük le
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete: A vezető elmond egy állítást. Az egyik csapatnak mellette kell
érvelni, a másik csapatnak ellene. A játéknak akkor van vége, ha valamelyik csapatot meggyőzte
a másik csapat. Több állítást is tehet a vezető, annak függvényében milyen gyorsan teljesítik a
résztvevők a feladatot.
Gyakorlat: Hókotró hawaiiaknak
Javallatok: A nézőpontváltás, és empátia, valamint kommunikáció gyakorlása
Körülmények: A résztvevők kiscsoportokban dolgoznak, elegendő tér a kiscsoportok
számára
Időkeret: 45-50 perc
Szükséges eszközök: rajz az ujjakkal, lista a termékekről minden csapatnak, zene a
rajzolás alatt
A gyakorlat menete: Közöljük a csoporttal, hogy ők mindannyian egy jól menő reklámcég
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sikeres alkalmazottai. A cég arról híres, hogy nehéz ügyfeleket is fogad és szokatlan termékek
reklámozását is vállalja. Osszuk a résztvevőket 3-4 fős csoportokba, majd mindegyik csapatnak
adjunk egy „hogyan adjunk el hókotrókat Hawaii sziget lakóinak” kártyát. Mindegyik kártya
megnevez egy terméket, valamint azt a lakossági réteget, akinek el kell adni az adott árut. A
probléma az, hogy a felszínen úgy tűnik, a megcélzott rétegnek nincs igazán szüksége erre az
árucikkre. Valójában első megközelítésre úgy tűnik, a célközönség teljesen elutasítja ezt a
terméket. Ezért minden csoport számára ez a kihívás: eladni az eladhatatlant.
Minden csapat készítsen egy egyperces rádióreklámot, amely a kártyán szereplő terméket
a célzott réteg figyelmébe ajánlja. A reklámnak három fő szempontot kell kihangsúlyoznia:
A, milyen szempontból teszi a termék jobbá ennek a lakossági rétegnek az életét,
B, a termék kreatív és hasznos felhasználási módjai ezen réteg körében,
C, hogyan illeszthető be a termék a célzott vásárlói réteg egyedi cél-és értékrendszerébe.
10-15 percet adunk a csapatoknak. A résztvevők megvitatják a reklám szempontjait, majd írnak
egy egyperces reklámot, ami az említett szempontokat impozánsan, és meggyőző módon
prezentálja. Minden csoport előadja saját rádióreklámját az összes többi résztvevőnek, mintha csak
ők lennének a célzott lakossági réteg. A hallgatóságot alakítóknak eközben bele kell képzelniük
magukat az adott réteg szemszögébe, majd aszerint értékelni a reklámot, milyen mértékben elégíti
ki a termék a szükségleteiket. A játékosok egytől ötig terjedő rendszerben ujjuk felmutatásával
szavaznak, mely rendszerben az öt ujj azt jelenti, hogy a reklám rávenné a személyt az adott termék
megvásárlására, az egy ujj pedig, hogy kikacagnák az ügynököt. Pontok összehasonlítása,
gratulálás a nyertes csapatnak. Taps kezdeményezése. Idő: 30 perc.
Eladásra szánt termékek:


eszkimóknak jeget



haltenyésztőnek kicsi halcipőket



Sivatagban élőknek homokot

Gyakorlat: Hogyan adod el ugyanazt a terméket másoknak?
Javallatok: A kommunikáció hatékonyságának fejlesztése, a piaci igények felismerése
Körülmények: A résztvevők kiscsoportokban dolgoznak, megfelelő hely a kiscsoportok
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számára
Időkeret: 35 perc
Szükséges eszközök: papírlapok a célhelyről (x. melléklet)
A gyakorlat menete: A résztvevők 3-4 fős csoportokra oszlanak, és csoportonként húznak
egy helyszínt, hogy hol kellene eladni egy meghatározott terméket. A terméket szabadon ki lehet
választani a résztvevők érdeklődési köre mentén (jelen esetben paprika). Miután kihúzták a
helyszínt el kell készíteniük a tervet, hogyan adnák el az adott terméket az adott helyszínen. Ehhez
számításba kell venni a hely sajátságait, a célcsoport jellemzőit mind anyagi, mind pedig egyéb
jellemzők alapján. A terveket írásban elkészítik. Ezután a csoport többi része átalakul a célzott
piac vásárló közönségévé, és el kell adni számukra a terméket. A feldolgozó körben megbeszélik
a különböző célcsoportok jellemzőit, és az vásárlói igényekhez történő alkalmazkodást.
Értékesítési helyek:


kézműves vásáron árulni a vásárlóknak



egy elegáns hotel konyhája számára eladni



nagykereskedői áruházlánc számára eladásra kínálni



falu termelői piacán eladni a vásárlóknak



nagyváros termelői piacán eladni a vásárlóknak



külföldre exportálni

DÖNTÉSHOZATAL ÉS ANNAK FELELŐSSÉGE A VÁLLALKOZÁS SORÁN
Egy vállalkozás megalapítása és vezetése során nap, mint nap kerülünk olyan helyzetbe,
amikor kisebb-nagyobb eseményekről döntést kell hoznunk. A döntéshozatalnak számos vonzata
lehet, akár anyagi, akár pedig humán erőforrásbeli, de mindegyiknek közös jellemzője, hogy rövid
és hosszútávon is meghatározzák a vállalkozás sikerét.
A döntés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló választasi lehetőségeket
kielemezzük és kiválasztjuk a számunkra legnagyobb hasznossággal bíró alternatívát. A döntés
során nem pusztán az alternatívák értékével, a potenciális nyerséggel vagy veszteséggel kell
számolnunk, hanem a kimenetelek valószínűségével is, hiszen a külső környezeti tényezők is nagy
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befolyásoló erővel bírnak, ha valaminek a bekövetkezéséről van szó. Egy döntés során a várható
hasznosság az adott kimenetelhez tartozó érték és a valószínűség szorzata.
Az alternatívák mérlegelése idő- és erőforrásigényes, nincs lehetőség egy döntést
megelőzően az összes aspektus számbavételére. Ezért akkor járunk legjobban, ha a nyereség
maximalizálása helyett megelégszünk az „elég jó” választással. Ez az az alternatíva kiválasztása,
amely már kellőképpen kielégíteni az igényeinket.
A döntéshozatali folyamatokban nagy különbség mutatkozik az érzelmileg jelentős és az
érzelmileg jelentéktelen helyzetekben tanúsított magatartásban, mivel az érzelmeink jelenléte
felülírja az objektív mérlegelést és döntően befolyásolja a választásunkat. Ha egy alternatívához
nagy félelmeket vagy nagy reménységeket társítunk, akkor hajlamosak vagyunk annak
bekövetkezésének valószínűségét fölé súlyozzuk. Fontos tisztában lennünk saját érzelmeinkkel a
döntések során, mert tudatosabbá teszik választásainkat (Kovács, 2019).
Az életben számos olyan helyzet van, amikor a döntéshozatalt nem egymagunknak kell
meghozni, hanem valamilyen csoportos döntési helyzetben vagyunk. Ilyen esetekben más
személlyel vagy vállalkozással közösen kell egy adott helyzetet megoldani. A versengés mellett
fontos szem előtt tartani a lehetséges együttműködés lehetőségét is, annak érdekében, hogy
nyereségeinket maximalizáljuk. A játékelméletben elterjedt ”nulla összegű” és „nem nulla
összegű” játék fogalmak, habár leegyszerűsítik, de jól megfogják az ilyen döntési helyzetek
lényegét. A nulla összegű játékok esetén a játékosok (döntési helyzetben lévő felek) csak
egymástól nyerhetnek el, tehát a másik terhére juthatnak előnyhöz. A nem nulla összegű játékok
esetén a játékosok (döntési helyzetben lévő felek) nyereségeit nem csak a másik terhe mellett
tudják növelni. Ilyen esetekben akár létezhetnek olyan lehetőségek is, amikor együttműködéssel
mindkét fél maximalizálni tudja a lehetséges nyereségeit.
A játékok két típusba sorolása a valóságban sokkal bonyolultabb, mivel a döntési
helyzetekben az érzelmek jelentős szerepet játszanak. Ezen felül a két játszma típus között van
átjárási lehetőség is, tehát a kategorizálásuk a valóságban nem ennyire jól körülhatárolható (Rudas,
2011).
Láthatjuk, hogy habár a döntési helyzetek egyszerűnek is tűnhetnek, mégis számos tényező
befolyásolja a döntés sikerét. Fontos tisztában lennünk saját erősségeinkkel és gyengeségeinkkel
is egyaránt, ezért fontos az önismeret a döntési helyzetek terén is. Vannak akik
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kockázatvállalóbbak, vannak akik inkább biztonsági játékosok, de a saját stratégiáink és
működésmódunk megismerése fontos része a vállalkozásindításnak.
Gyakorlat: Jutalomosztás (Rudas, 2016)
Javallatok: Csoport értékeinek tisztázása, csoportos döntéshozatal gyakorlása, vitakészség
és együttműködés fejlesztése
Körülmények: Legalább három, egyenként legalább három-négy tagú csoport kialakítása
Időkeret: 60-70 perc
Szükséges eszközök: Esetleírások, értékelő lapok, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető szétosztja az esetleírásokat és az értékelő lapokat. A
feladat az, hogy egyénileg mindenki olvassa el az esetleírásokat és egyénileg hozzon döntést a
saját véleménye alapján és ezeket jegyezze fel az értékelő lap megfelelő oszlopában. Ez után a
csoportvezető legalább három vitacsoportot hoz létre és arra kéri a csoporttagokat, hogy közösen
hozzanak csoportos döntést az általuk legmegfelelőbbnek tartott jelöltek sorrendjéről. A döntés
közösen, érveléssel kell meghozniuk, úgy, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Szavazás
útján nem hozhatják meg a döntésüket. A sorrendet jegyezzék fel az értékelőlap megfelelő
oszlopába.
A döntés meghozatala után a csoportok jelöljenek ki egy-egy képviselőt, akik a végső,
csoportos döntéshozatal során képviselni fogják a csoportot. A kiválasztott képviselők a terem
közepére ülnek és közösen hozzák meg a jutalmazási sorrendet. A csoport többi tagja megfigyelő
szerepbe kerül. A döntéshozatalra a korábbi szabályok érvényesek. A döntést jegyezzék fel az
értékelőlap megfelelő oszlopába.
Esetleírás:
Egy iparvállalat fejlesztési osztályának vezetőjével közlik felettesei, hogy jelentős mértékű
jutalmat tudnak szétosztani a vállalat dolgozói között. A pontos összeget még nem tudják, ezért
arra kérik Önt mint osztályvezetőt, hogy érdemeik szerint rangsorolja beosztottjait, és ezt a
rangsort terjessze föl. Számoljon azzal, hogy a végső összegek megállapításánál esetleg tízszeres
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különbség is lesz az első és az utolsó helyre kerülő között.
Az osztály tagjai a következők:
BÁNKI REZSŐ aktivitásával, szorgalmával tűnik ki. Főnökei bármit rábízhatnak, ő szó
nélkül elvégzi. Nemegyszer tesz nekik kisebb-nagyobb szívességeket anélkül, hogy kérnék erre.
Munkatársai szerint okos és jó képességű.
CSÁVOLY GÉZA munkája ellen sohasem merül fel kifogás. Igazi társasági lény, könnyen
barátkozik, nagyon vonzó, jó megjelenésű. Bár szellemi képességeit nem szokták dicsérni, mégis
mindenki szereti.
HANDLER ERNŐ életének középpontjában a munkája áll. Minden feladatot
fegyelmezetten és a legnagyobb pontossággal hajt végre. Nem nagyon barátkozik kollégáival.
Fejlett fantázia és ötletesség kevéssé jellemző rá.
LIVUSZ ISTVÁN töprengő alkat, nem túl precíz, de mindig valami újat talál ki, jó ötletei
vannak. Közvetlen munkatársai szeretik, de a más osztályon dolgozók zárkózottnak, nagyképűnek
tartják. Főnökeinek mindig megmondja a véleményét, még ha nem is veszik szívesen.
ROLLA GÁSPÁR állandóan nyüzsög, mindig és mindenkinek segít, még a saját munkája
rovására is. Ezért, meg azért, mert mindenkivel kedves, nagyon szeretik kollégái. Átlagos
képességekkel rendelkezik.
SENDE ZOLTÁN az osztály legjobb képességű dolgozója, de szertelen, pontatlan. Nem
igyekszik népszerű lenni, ezért kevesen szeretik. Ha a sokadik határidő után végre megcsinálja a
munkáját, biztos, hogy az messze környéken a legjobb lesz.
THÚRÓCZY ANDRÁS igen jó eszű, értelmes és képzett munkatárs. Csípős
megjegyzéseivel sokszor felingerli kollégáit, de mindig kiengeszteli őket, úgyhogy tartósan senki
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nem haragszik rá. Önálló, nehezen tűri a kötöttségeket, de tud dolgozni, bár a szabályokat sokszor
áthágja.
Egyéni döntés

A
döntése

vitacsoport A képviseleti csoport
döntése

1. helyen
2. helyen
3. helyen
4. helyen
5. helyen
6. helyen
7. helyen
Kérdések: Milyen volt részt venni a döntéshozatali folyamatban? Mi alapján hozta meg
döntését? Aktív vagy passzív szerepet vállalt a döntéshozatalban? Hogyan próbálta meg a
többieket befolyásolni? Mennyire figyelt a többiek véleményére? Merev vagy rugalmas
vitahelyzetben? Milyen szerepet foglalt el a csoportban? Kifejezi érzéseit vagy eltitkolja?
Mennyire volt feszült a döntéshozás során?
Gyakorlat: Sziget (Bús, 2003)
Javallatok: Csoport értékeinek tisztázása, csoportos döntéshozatal gyakorlása, vitakészség
és együttműködés fejlesztése
Körülmények: A székek körbe rendezve, szokványos csoporthelyzet
Időkeret: 60-70 perc
Szükséges eszközök: Papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető arra kéri a csoporttagokat, hogy képzeljék el, hogy
hajótörést szenvedtek és egy lakatlan szigetre kerültek. A szigeten van ivóvíz, növények és állatok
is. A szigeten lehetőség van az életben maradásra. Azt nem lehet tudni, hogy a hajótöröttek mennyi
időt kényszerülnek a szigeten tartózkodni, néhány hétig vagy néhány évig is tarthat ez az időszak.
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A feladatuk az, hogy egyénileg írjanak össze öt tárgyat, amit magukkal szeretnének vinni a
süllyedő hajóról a szigetre. Ha ez megtörtént, képzeljék el, hogy közösen szenvednek hajótörést
és együtt kell meghatározniuk azt az öt tárgyat, amit magukkal vinnének a süllyedő hajóról. A
játéknak akkor van vége, ha sikerül egyetértésre jutniuk a csoporttagoknak.
Kérdések: Milyen volt részt venni a döntéshozatali folyamatban? Mi alapján hozta meg
döntését? Aktív vagy passzív szerepet vállalt a döntéshozatalban? Hogyan próbálta meg a
többieket befolyásolni? Mennyire figyelt a többiek véleményére? Merev vagy rugalmas
vitahelyzetben? Milyen szerepet foglalt el a csoportban? Kifejezi érzéseit vagy eltitkolja?
Mennyire volt feszült a döntéshozás során?

Gyakorlat: Fogolydilemma
Javallatok: Csoport értékeinek tisztázása, döntéshozatal gyakorlása, vitakészség és
együttműködés fejlesztése
Körülmények: A székek körbe rendezve, szokványos csoporthelyzet
Időkeret: 60-70 perc
Szükséges eszközök: Papír, filcek
A gyakorlat menete: A csoportvezető párba állítja a csoporttagokat. A párok fogják játszani
a fogolydilemma játékot. A feladatban a csoporttagok gyanúsítottak egy súlyos bűntényben. A
rendőrség elfogja őket és mivel nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez, elkülönítik őket és
mindkettejüknek ugyanazt az ajánlatot kínálják fel. Amennyiben az első gyanúsított vall és a
második gyanúsított hallgat, úgy az első gyanúsított szabadlábra kerül, míg a második 10 évnyi
börtönbüntetést kap. Ha az első gyanúsított hallgat, és a második vall az első ellen, úgy az első
kerül 10 évre börtönbe és a másik szabadul. Ha mindketten hallgatnak, akkor csak 6 hónapnyi
börtönbüntetést kapnak, azonban ha mindketten vallanak a másik ellen, akkor 6 évnyi
börtönbüntetést kell letölteniük.
A párok néhányszor lejátszák páros helyzetben a fogolydilemma játékot. Feljegyzik a papírra
az aktuális állást. A különféle stratégiák kipróbálásához párcserék történhetnek.
Kérdések: Milyen érzés volt részt venni a játékban? Mennyire keltett feszültséget a
döntéshozatali helyzet? Együttműködő vagy versengő volt-e? Milyen stratégiát választott?
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ZÁRÓ GYAKORLAT

A záró gyakorlat több féle szereppel is bír. Egyfelől lezárja az adott alkalmat, és
információt ad a vezetőnek arról, hogyan érezték magukat a résztvevők, milyen élményekkel,
tudással gazdagodtak, másfelől a résztvevők saját maguk számára is lehetővé teszi az összegzés
és lezárás folyamatát. Emellett lehetőséget nyújt a specifikusabb témák összefoglalására.
Feladat: Olyan vállalkozó leszek, aki…
Javallatok: a vállalkozó szerep elképzelése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet.
Időkeret: 15 perc
Eszközök: A4-es lapok rányomtatva a mondatok, tollak
A gyakorlat menete: A résztvevőknek kiosztjuk a lapokat, és megkérjük őket, hogy minél
többet fejezzenek be az „én olyan vállalkozó leszek, aki…” kezdetű mondatokból.

Gyakorlat: Fejezd be a mondatot (Berta & Bajnok, 2012).
Javallatok: Segít összegezni a tréning alatt történteket
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet.
Időkeret: 15 perc
Ezközök: A4-es lapok rányomtatva a mondatok, tollak (x. sz. melléklet)
A gyakorlat menete: A vezető kiosztja a papírlapokat, és megkéri a résztvevőket, hogy
mindegyik mondatot fejezzék be.
Kérem, fejezze be a következő mondatokat:


Úgy jöttem erre a tréningre, hogy
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Úgy megyek haza erről a tréningről, hogy



Annak örültem a legjobban, hogy



Az volt a legrosszabb, hogy
Gyakorlat: Műalkotások
Javallatok: Segít összegezni a tréning alatt történteket
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet.
Időkeret: 15 perc
Ezközök: A gyakorlat menete: Istrukció: „Gondolj egy műalkotásra, ami jól kifejezi a jelenlegi

állapotodat, érzelmeidet vagy gondolataidat.” Miután meg van, minden résztvevő sorban
elmondja, melyik az a műalkotás, amire gondolt, és miért. Alternatív lehetőségek a csoport
összetételétől függően, műalkotás helyett lehet pl. film, zene, rajzfilm, könyv stb. A csoportvezető
határozza meg, felmérve a csoportot.
Gyakorlat: Hangulat hőmérő
Javallatok: Segít megfigyelni a csoporttagok érzelmi állapotát, hangulatát, és lehetővé
teszi a tréning hatását a résztvevők hangulati állapotára nézve
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet.
Időkeret: 15 perc
Ezközök: nagy méretű csomagolópapír egy hőmérő rajzával, filcek
A gyakorlat menete: A feladat alkalmas a tréning alkalom keretezésére. Megérkezéskor a
résztvevők egy nagy hőmérőn bejelölik a hangulatukat, majd a tréning zárásakor újra, mindenki
ugyan azzal a színnel, és megosztja, hogy a kettő hangulati jelölés között van e különbség, és miből
adódik.
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Gyakorlat: Szoborcsoport (Bakos, 2006)
Javallatok: Visszajelzést ad a vezetőnek, hogy érezték magukat a résztvevők a tréning
alkalom
Körülmények: Megfelelő tér a szobor kialakításához
Időkeret: 10 perc
Ezközök: A gyakorlat menete: A klasszikus szoborcsoport játék átalakítása. A résztvevők
megalkotnak egy szoborcsoportot, ami leginkább kifejezi, hogyan érezték magukat. A megalkotás
előtt közösen megbeszélik, mit szeretnének bemutatni, majd egy megadott jelre beállnak a
szoborcsoportba.
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