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Az európai Unió egyedülálló gazdasági és politikai 
unió, melyet jelenleg 27 európai ország alkot. 
tagországainak összterülete a kontinens nagy 
részét magában foglalja.

a kezdetben kizárólag gazdasági téren elindított 
integráció ma már az éghajlat-politikától, a 
környezetvédelemtől és az egészségügytől kezdve 
a külkapcsolatokon és biztonságpolitikán át az 
igazságügyig és a migrációs politikáig számos 
szakpolitikai területet átível. ezt a változást tükrözte, 
hogy 1993-ban az európai Gazdasági közösség (eGk) 
helyébe az európai Unió (eU) elnevezés lépett.

az eU létrejöttének köszönhetően európában az utóbbi 
több mint fél évszázadot a béke, a stabilitás és a jólét 
jellemezte, nőtt az életszínvonal, és megszületett a közös 
európai valuta: az euró. 19 országban több mint 340 
millió uniós polgár saját fizetőeszközként használja, és 
élvezi ennek előnyeit.

azáltal, hogy az uniós tagországok között megszűnt 
a határellenőrzés, a kontinens legnagyobb részén 
szabadon lehet utazni. ezenfelül az uniós polgárok 
jóval könnyebben telepedhetnek le, dolgozhatnak és 
utazhatnak más európai országokban.

mindenki szabadon eldöntheti, melyik uniós tagállamban 
kíván tanulni, munkát vállalni vagy nyugdíjba vonulni.
az uniós polgárokat minden tagállamnak saját 
polgáraival megegyező bánásmódban kell részesítenie, 
ha foglalkoztatásról, társadalombiztosításról vagy 
adózásról van szó.

az eU gazdaságának fő hajtómotorja az egységes 
piac. a piacon belül szabadon mozoghatnak az áruk, a 
szolgáltatások, a tőke és a személyek. az eU számára 
fontos cél, hogy ezt a rendkívül értékes vívmányt 
más területeken is, így az energia-, a tudás- és a 
tőkepiacokon maradéktalanul érvényre juttassa, s ezáltal 
biztosítsa, hogy az európai polgárok a legteljesebben ki 
tudják aknázni a benne rejlő lehetőségeket.

az európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi 
tömbje. az eU a feldolgozóipari termékek és a 
szolgáltatások legjelentősebb exportőre a világon, és 
több mint 100 ország legnagyobb importpiaca. az eU 
egyik alappillére a tagok közötti szabad kereskedelem. 
erre az egységes piacnak köszönhetően nyílt mód. 
kereskedelempolitikai törekvései azonban túlmutatnak a 
határain: az eU a világkereskedelem liberalizálásának is 
elkötelezett híve.1

a VÁllalkozÁS elINDÍTÁSa

Üzleti kÖrnyezet az eUrópai Unióban
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az eU 1962-ben létrehozott közös agrárpolitikája 
(kap) partneri viszonyt teremt a mezőgazdaság és a 
társadalom, valamint európa és az európai gazdálkodók 
között. a kap arra irányul, hogy:

•  támogassa az agrártermelőket és javítsa a 
mezőgazdaság termelékenységét, és ezáltal biztosítsa, 
hogy a fogyasztók folyamatosan és megfizethető áron 
hozzájussanak a szükséges élelmiszerekhez;

•  tisztességes megélhetést biztosítson az uniós gazdáknak;
•  segítse az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 

fenntartható erőforrás-gazdálkodást;
•  eU-szerte elősegítse a vidéki területek és tájak 

megőrzését;
•  életben tartsa a vidéki térségek gazdaságát 

azáltal, hogy ösztönzi a munkahelyteremtést a 
mezőgazdaságban, az agrár-élelmiszeriparban és a 
kapcsolódó ágazatokban.

a kap az összes uniós tagország közös szakpolitikája. 
irányítása és finanszírozása uniós szinten, uniós 
költségvetési források felhasználásával történik.

A mezőgazdasághoz és az élelmiszer-termeléshez kapcsolódó ágazatok és szolgáltatások több 
mint 44 millió munkahelyet biztosítanak az eU-ban – ezen belül a mezőgazdasági ágazat egymaga 
20 millió embernek ad rendszeres munkát. változatos éghajlatának, termékeny talajának, az uniós 
mezőgazdasági termelők szaktudásának és termékei minőségének köszönhetően az eU világszinten 
élen jár a mezőgazdasági termékek termelésében és exportálásában.3

Az eU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje

a mezőgazdaságban jellemző üzleti bizonytalanság 
és az agrárgazdálkodás környezeti hatása indokolttá 
teszi a közszféra határozott szerepvállalását a 
mezőgazdaságban. a kap-intézkedések a következőket 
foglalják magukban:

•  jövedelemtámogatás – a mezőgazdasági termelők 
jövedelmének stabilitását közvetlen kifizetések 
formájában nyújtott jövedelemtámogatás biztosítja, 
melyben azért részesülnek, mert környezetbarát 
gazdálkodást folytatnak, és olyan közjavakat és 
-szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekért a piac 
általában nem fizet. példaként említhető a tájvédelem;

•  piaci intézkedések – meghozataluk a nehéz piaci 
helyzetek kezelését szolgálják, amelyek például 
akkor alakulnak ki, ha egészségügyi aggályok miatt 
hirtelen csökken a kereslet, vagy ha a piacon átmeneti 
túlkínálat miatt esnek az árak;

•  vidékfejlesztési intézkedések – nemzeti és regionális 
programok keretében végrehajtott intézkedések, 
melyek a vidéki térségekben jelentkező sajátos 
szükségletek és kihívások kezelését célozzák.

A polgárok és a szabadságjogok védelme

az eU külső határainak hatékony ellenőrzése és az 
átfogó migrációs politika továbbfejlesztése.
a terrorizmus, a határokon átnyúló és az online bűnözés 
elleni küzdelem, valamint az eU természeti, illetve ember 
okozta katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének 
növelése.

erős és életteli gazdasági bázis kialakítása

ellenállóképes gazdaság kiépítése a gazdasági és 
monetáris unió elmélyítése, a bankunió és a tőkepiaci 
unió kiteljesítése, az euró nemzetközi szerepének 
megerősítése, a készségekbe és az oktatásba való 
beruházás, az európai vállalkozások támogatása, 
a digitális átalakulás felkarolása, valamint szilárd 
iparpolitika kialakítása révén.

A klímasemleges, zöld, méltányos és szociális 
európa megvalósítása

beruházás olyan zöld kezdeményezésekbe, amelyek 
javítják a levegő- és vízminőséget, előmozdítják a 
fenntartható mezőgazdaságot, valamint megőrzik a 
környezeti rendszereket és a biológiai sokféleséget. 

Hatékony körforgásos gazdaság és jól működő uniós 
energiapiac létrehozása, amely fenntartható, biztonságos 
és megfizethető energiát biztosít. a megújuló 
energiaforrásokra és az energiahatékonyságra való 
átállás felgyorsítása, és ezzel egyidejűleg az eU külső 
energiaforrásoktól való függőségének csökkentése.
a szociális jogok európai pillérének megvalósítása.

Az európai érdekek és értékek előmozdítása a 
globális színtéren

Határozott külpolitika, és ennek keretében ambiciózus 
szomszédságpolitika, illetve afrika vonatkozásában 
átfogó partnerségi kapcsolat kialakítása. a béke, a 
stabilitás, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása 
világszerte. erőteljes kereskedelem folytatása a 
multilateralizmussal és a szabályokon alapuló globális 
nemzetközi renddel összhangban. nagyobb felelősség 
vállalása a biztonság és a védelem terén, a nato-val 
való szoros együttműködés mellett.2
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magyarország egy sok üzleti lehetőséget kínáló 
központ közvetlenül európa szívében. fizikailag 
és történelmi, földrajzi, kulturális és gazdasági 
értelemben is az összes úti cél könnyen elérhető 
innen. magyarország az európai Unió teljes jogú 
tagja, így az itt üzleti tevékenységet folytató 
vállalatok csatlakoznak az eU több mint 500 
millió lakosú piacához. magyarország nyitott 
gazdaság, és különösen fontos számára a 
hazai és külföldi vállalkozások megtelepedése. 
A potenciális befektetőkkel való partnerséget 
nemzeti prioritásnak tekinti a magyar kormányzat, 
és különös figyelmet fordít a magyarországon 
megtelepedett vállalatok igényeire és az üzleti 
légkör további javítására.

magyarország csakúgy, mint az európai Unió minden 
más állama, demokratikus politikai berendezkedésével, 
politikai stabilitásával, a vállalkozók – kiemelten a fiatal 
vállalkozók – kormányzati támogatásával, segítésével, 
finanszírozási lehetőségeiknek a biztosításával megfelelő 
szabályozó környezetet biztosít a vállalkozásoknak. 

az elöregedő társadalom ellen a magyar kormány 
2019-től hatékony családvédelmi akciótervvel küzd, 
melynek főbb részei a gyermekvállalási támogatás, az 
otthonteremtési támogatás, a jelzáloghitel-engedmény, 
az adókedvezmények, az autóvásárlási támogatás, 
a bölcsődei ellátás kiterjesztése és a nagyszülői 
gyermekgondozási díj.

2013 óta a magyar gazdaság összteljesítménye 
folyamatos növekedést produkált. a kedvező vállalkozási 
környezetnek köszönhetően magyarországon a 
regisztrált gazdasági szervezetek, azon belül is főként 
az egyéni vállalkozók száma 2015 óta folyamatosan 
emelkedik. a vállalkozások számának növekedését 
segítették többek között az utóbbi években bevezetett 
kedvező hitelkonstrukciók (például nemzeti Hitel 
program), az építőipari áfa-csökkentés és a 
családtámogatás, melyek közvetett módon az építőipar 
és az ingatlanügyletek területein jelentkeztek. a 
vállalkozások nyereségességét, így fejlődési perspektíváit 
javító előnyösebb adózási formák (például kata, kiva) is 
növelték a vállalkozások számát. 

a kap meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági termelők társadalmi 
szerepükkel összhangban gondoskodni tudjanak a 
következőkről:

élelmiszerek előállítása
•  az Unióban kb. 10 millió mezőgazdasági üzem létezik. 

az európai gazdálkodók biztonságos és kiváló minőségű, 
egyszersmind megfizethető termékek rendkívül bőséges 
választékával látják el a lakosságot.

•  európa élelmiszertermékei és kulináris hagyományai 
világszerte nevezetesek, és az eU világviszonylatban 
az agrár-élelmiszeripari termékek egyik vezető 
termelője és nettó exportőre. kivételes mezőgazdasági 
adottságainak köszönhetően az eU képes arra, hogy 
kulcsszerepet töltsön be a világ élelmezésbiztonságának 
megteremtésében, és vállalnia is kell ezt a pozíciót.

A vidéki közösségek fejlesztése
•  az európai vidéki térségekben, melyek bővelkednek 

értékes természeti erőforrásokban, sokak munkahelye 

kötődik a mezőgazdasághoz. Így van ez azokban az 
ágazatokban, amelyek gépekkel, épületekkel, 
üzemanyaggal, műtrágyával, valamint állatgyógyászati 
szerekkel és állatorvosi szolgáltatásokkal látják el a gazdákat.

•  ahhoz, hogy korszerűen, hatékonyan és termelékenyen 
végezhessék a munkájukat, a gazdáknak, valamint az 
agráriumhoz kapcsolódó ágazatok szereplőinek könnyen 
hozzá kell férniük a mezőgazdasággal – így pl. a termelési 
eljárásokkal és a piaci fejleményekkel – kapcsolatos 
legújabb információkhoz. 2014 és 2020 között a közös 
agrárpolitika várhatóan 18 millió vidéki lakos – azaz az eU 
vidéki térségeiben élő lakosok 6,4%-a – számára biztosít 
hozzáférést nagy sebességű technológiákhoz, valamint 
jobb internetes szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához.

környezeti szempontból fenntartható gazdálkodás
•  a gazdáknak kettős kihívással kell szembenézniük: 

élelmiszert kell termelniük, egyszersmind óvniuk kell a 
természetet, és meg kell őrizniük a biológiai sokféleséget. a 
rendelkezésünkre álló természeti erőforrásokat körültekintően 
kell felhasználnunk. ez élelmiszeriparunk fennmaradásának 
és életminőségünk megőrzésének elengedhetetlen feltétele 
– ma, holnap és a távolabbi jövőben is.4

•  A https://europa.eu/european-union/about-eu_hu linken az 
Európai Unióról tudhatjuk meg a legfontosabb alapismereteket 
(az EU története, elnökei, intézményei, euró, uniós költségvetés stb.). 

•  Könnyen érthető formában olvashatunk bővebben ezekről a 
témákról a https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-
read_hu linken. 

•  Az Európai Unió wikipédiás oldalát (https://hu.wikipedia.org/wiki/
Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3) is ajánljuk mindazoknak, akik 
átfogó képet szeretnének kapni a Közösségről.

Az eU 2018-ban 58,82 milliárd euróval 
támogatta a mezőgazdasági termelőket.

Vidékfejlesztés €14,37 milliárd

Piaci intézkedések €2,7 milliárd

Jövedelemtámogatás €41,74 milliárd

Üzleti kÖrnyezet maGyarorszáGon 
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az európai Unió 2020-ig kitűzött célértékét, miszerint 
a 20-64 év között korcsoport foglalkoztatási 
arányának el kell érnie a 75 százalékot, magyarország 
2019-ben teljesítette. magyarországon a relatíve 
magas foglalkoztatás az unió egyik legalacsonyabb 
munkanélküliségével párosult: 2019. iv. 
negyedévben csak négy országban (csehországban, 
lengyelországban, németországban és máltán) volt 
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta a magyarországinál 
(3,3%).

az eU-28 országok közül romániában, Görögországban 
és magyarországon van a legnagyobb, 4% feletti 
súlya a mezőgazdaságnak a bruttó hozzáadott érték 
termelésében. magyarországon a vállalkozások aránya 
a mezőgazdaságban kiugróan a legmagasabb (közel 
25%), az önálló vállalkozások nagyon magas aránya 
miatt. 

a koronavírus-járvány számottevő csapást mért a 
magyar gazdaságra csakúgy, mint az európai Unió 
egészére, és az előrejelzések szerint további jelentős 
társadalmi-gazdasági következményekkel jár.

a magyar gazdák helytállása a világjárvány alatt az 
agráriumot stratégiai ágazattá emelte magyarországon. 
a nemzeti gazdaságvédelmi akcióterv részeként 
kidolgozott nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő 
program keretében a kormány célja az agrárium 
helyzetének stabilizálása, a munkahelyek megmentése 
és az élelmiszer-termelési kapacitások védelme. 
európában először magyarországon sikerül bevezetni 
és megvalósítani az új mezőgazdasági krízisbiztosítási 
rendszert, amely a kiszámíthatóságot segíti.     

az európai Unióban megállapodás van a tagállamok 
között a teremtett világ minőségének megóvására 
és az eredményes, versenyképes gazdálkodás 
megteremtésére a jövőben is.  az uniós tagállamok 
számára prioritás, hogy garantálják az európai 
polgárok élelmezésbiztonságát. az eU új közös 
agrárpolitikájának következtében a közvetlen támogatási 
rendszer, a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
beruházások támogatása, a termeléshez kapcsolódó 
környezetvédelmi feltételek, a fiatal gazdák és a 
kisgazdaságok támogatása együttesen biztosítja a 
magyar mezőgazdaság további versenyképes fejlődését. 

Sorszám Adónem Sorszám Adónem
1. a forgalmazó és a befektetési alap különadója 29. közművezetékek adója
2. általános forgalmi adó (áfa) 30. magánszemélyek kommunális adója
3. bányajáradék 31. munkaerő-piaci járulék
4. bevándorlási különadó 32. népegészségügyi termékadó (neta)
5. biztosítási adó 33. nukleáris hozzájárulás
6. cégautóadó 34. nyugdíjjárulék
7. ebrendészeti hozzájárulás 35. pénzbeni egészségbiztosítási járulék
8. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekHo) 36. pénzügyi szervezetek különadója
9. élelmiszerlánc-felügyeleti díj 37. pénzügyi tranzakciós illeték

10. energiaellátók jövedelemadója (robin Hood adó) 38. regisztrációs adó
11. építményadó 39. rehabilitációs hozzájárulás
12. erdővédelmi járulék 40. reklámadó
13. Földvédelmi járulék 41. reprográfiai és üres hordozó jogdíj
14. Gépjárműadó 42. szakképzési hozzájárulás
15. Gyógyszerforgalmazók különadói 43. személyi jövedelemadó (szja)
16. Háztartási munka regisztrációs díja 44. szerencsejáték-felügyeleti díj
17. Helyi iparűzési adó (Hipa) 45. szociális hozzájárulási adó (szocho)
18. Hulladéklerakási járulék 46. táppénz-hozzájárulás
19. idegenforgalmi adó 47. társasági adó (tao)
20. illeték 48. távközlési adó
21. innovációs járulék 49. telekadó
22. Játékadó 50. települési adó
23. Jövedéki adó 51. természetbeni egészségbiztosítási járulék
24. kamarai hozzájárulás 52. turizmusfejlesztési hozzájárulás
25. kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 53. vám
26. kisvállalati adó (kiva) 54. vízkészletjárulék
27. környezetterhelési díj

+1
kiskereskedelmi adó
(május 1-től fizetendő különadó)28. környezetvédelmi termékdíj

A világ 80 legnagyobb multinacionális vállalatából több mint 40 és sok kkv-beszállítójuk is hosszú 
távra választotta magyarországot üzleti helyszínként, és élvezi a magasan képzett munkaerőt, a 
világszínvonalú egyetemekhez való hozzáférést, az előnyös földrajzi fekvést, a képzett beszállítókat és 
a fejlett üzleti infrastruktúrát. A befektetők ideális helyszínnek, európa figyelemre méltó „fejlett gyártási 
és innovációs központjának” tekintik magyarországot. ez a tendencia összhangban áll magyarország 
szándékával, hogy tovább növelje a magas hozzáadott értéket termelő beruházások számát. Az 
alacsony, 9%-os társasági jövedelemadó és az egyéb általános gazdaságélénkítő intézkedések mellett 
nagy hangsúlyt kap a vidéki városok és régiók vonzó befektetési helyszínné fejlesztése.
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Az eU-ban bejegyzett összes vállalkozás 
98%-a kis- vagy középvállalkozás, és a kkv-k 
foglalkoztatják az összes munkavállaló 67%-át. 
ezek alapján elmondható, hogy a kkv-k 
kulcsszerepet játszanak az eU-ban a gazdasági 
növekedés, az innováció, a foglalkoztatás és a 
társadalmi integráció szempontjából. Az európai 
Bizottság ezért azon munkálkodik, hogy elősegítse 
a vállalkozások sikeres működését, és javítsa az 
üzleti környezetet a kkv-k számára.

az uniós szakpolitika homlokterében a 
vállalkozásösztönzés áll. bár jelenleg az európaiaknak 
csupán 10%-a vállalkozó, 45%-uk szeretne a saját 
főnöke lenni.
a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából ez 
óriási potenciált jelent, melynek kiaknázása érdekében a 
bizottság több kezdeményezést indított.

•  Klaszterek és üzleti hálózatok: A klasztereket 
olyan szakosodott vállalatok és egyéb, támogató 
tevékenységet végző szereplők alkotják, melyek 
egy adott helyszínen szorosan együttműködnek 
egymással: szervezetbe tömörült, illetve regionális 
kezdeményezésként vagy egyéb üzleti hálózatként 
működő klaszterek egyaránt léteznek. a klaszterek 
katalizátorként működnek új iparágak létrejöttében. 

az eU több kezdeményezés révén igyekszik növelni 
a klaszterek színvonalát és nyitottságát, kiváltképp az 
európai klaszter-együttműködési platform, az európai 
klaszterkiválósági kezdeményezés és a szolgáltatások 
európai innovációs központja keretében. 

•  Vállalkozói készségek oktatása: A vállalkozói 
készségek oktatását az európai országok túlnyomó 
többségében egyre fontosabbnak tartják. a bizottság 
elindította a „kkv-k európai hete” elnevezésű 
kezdeményezést, amellyel az a célja, hogy európa-
szerte előmozdítsa a vállalkozói tevékenységet, 
és tájékoztassa a vállalkozókat az igénybe vehető 
támogatásokról. egy másik konkrét kezdeményezés 
az „erasmus fiatal vállalkozóknak”. ez a csereprogram 
lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozóknak arra, hogy 
más eU-országokban működő kisvállalkozások 
tapasztalt vezetőitől tanuljanak. 

•  Több női vállalkozóra van szükség: Európában nincs 
elég vállalkozó, és még kevesebben vannak a női 
vállalkozók. 2012-ben az európai vállalkozóknak 
csak 30%-a került ki a nők közül. a bizottság elő 
kívánja mozdítani, hogy minél több nő alapítson 
saját vállalkozást, ezért létrehozta a női vállalkozók 
képviselőinek európai hálózatát. a hálózathoz tartozó 
270 vállalkozó példaképül szolgál azoknak a nőknek, 
akik szintén el kívánnak indulni ezen az úton.5

vállalkozás indÍtása az eUrópai Unióban 
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Ha szolgáltató céget szeretne alapítani az eU-ban, vagy 
ha szolgáltató vállalkozásának üzleti tevékenységét 
más uniós ország(ok)ra is ki szeretné terjeszteni, 
könnyen tájékozódhat az adott országban hatályos 
szabályokról, ha felvilágosításért fordul a kérdéses 
tagállam kapcsolattartó pontjához a  https://ec.europa.
eu/growth/single-market/services/services-directive/
in-practice/contact_hu linken. az egyablakos 
ügyintézési pontokat az eU szolgáltatási irányelve hozta 
létre a szolgáltatási ágazatban tevékenykedő vállalkozók 
számára.

az egyablakos ügyintézési pontok szolgáltatásnyújtó 
vállalkozások számára, tájékozódás és adminisztratív 
teendők online elvégzése céljából létrehozott 
elektronikus kormányzati portálok. az egyablakos 
ügyintézési pontokat a tagállami koordinátorokból álló 
eUGo hálózat kezeli.

Hasznos információkat talál az egyablakos ügyintézési 
pontokon, ha Ön:

•  üzleti lehetőségeket keres egy másik uniós országban 
vagy szolgáltatásait egy másik uniós országban is 
értékesíteni szeretné,

• új vállalkozást szeretne alapítani külföldön,
•  meg szeretné ismerni az alkalmazandó szabályokat és 

alaki követelményeket,
• online kívánja adminisztratív eljárásait lefolytatni.

az egyablakos ügyintézési pontok által szolgáltatott 
tagállami információk révén egy sor gyakorlati kérdésre 
kaphat választ az alábbiakkal kapcsolatban:

•  vállalatindításhoz szükséges engedélyek, bejelentések 
és nyilatkozatok

• követelmények az ideiglenes szolgáltatásnyújtáshoz
•  a szakmai képesítések és a szabályozott szakmák 

elismerése
• munkajogi és szociális előírások
• közbeszerzési szabályok

az egyablakos ügyintézési pontok emellett 
tájékoztatással szolgálnak az adminisztratív eljárásokról 
és a kérvényekről, amelyeket online rendelkezésre is 
bocsátanak. választ adnak a következő kérdésekre:

• Hogyan kell kérvényt benyújtani?
• melyik szervezet foglalkozik a benyújtott kérvényekkel?
• mennyibe kerül?
• mikor születik döntés?

számos tagállam lehetővé tette az adózással és a 
társadalombiztosítással kapcsolatos eljárások lefoly-
tatását is az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül. 

bővebb információkat vállalkozásindításról az eU-ban a 
https://europa.eu/european-union/business/
startups_hu linken találunk.

•  saját vállalkozást alapíthatnak (akár egyéni 
vállalkozóként is) bármelyik uniós országban (és 
izlandon, liechtensteinben, vagy norvégiában),

•  illetve a más eU-tagországokban bejegyzett, uniós 
székhelyű cégek esetében leányvállalatot hozhatnak 
létre.

a vállalkozás alapításának a követelményei és feltételei 
országonként különböznek, de az eU arra ösztönzi 
a tagállamokat, hogy a cégalapítással kapcsolatban 
bizonyos alapvető kívánalmaknak egységesen feleljenek 
meg:

•  a cégalapítás legfeljebb 3 munkanapot vegyen 
igénybe,

•  költsége ne haladja meg a 100 eurót,
•  a teljes ügyintézést egyetlen közigazgatási szerv 

bonyolítsa,
•  a cégbejegyeztetéshez szükséges összes lépést online 

el lehessen végezni,
•  egy másik eU-országban indítani kívánt céget online (a 

tagállami ügyintézési pontokon keresztül) be lehessen 
jegyeztetni.

az eU egyes tagországaiban érvényes vállalkozási 

információkat (vállalkozásindítás, új vállalkozás 
bejegyzése, adózás, munkaadói információk, 
termékkövetelmények stb.) a https://europa.eu/
youreurope/business/running-business/start-ups/
starting-business/index_hu.htm linken találjuk meg.

a startup europe partnerség platform is segítségünkre 
lehet vállalkozásának beindításában, illetve bővítésében. 

az Uniós cégnyilvántartásokban szereplő vállalati 
információkhoz a https://e-justice.europa.eu/
content_find_a_company-489-hu.do linken elérhető 
cégkeresőben férhetünk hozzá. az európai igazságügyi 
portálon a 2012/17/eU irányelv értelmében az uniós 
tagállamok, valamint izland, liechtenstein és norvégia 
cégnyilvántartásainak körében végezhető keresés. nem 
mindegyik uniós tagország tette azonban még lehetővé 
e szolgáltatás használatát, de a kínálat fokozatosan 
bővül. Ha olyan cégnyilvántartásból szeretnénk adatokat 
és/vagy dokumentumokat lekérdezni, amely még 
nem szerepel a „cégkereső” oldalon, akkor a portál 
egyik aloldalán a kérdéses tagállami céginformációs 
szolgáltatás linkjére kattintva tudunk tovább kutakodni. 

kifejezetten a női vállalkozóknak szóló európai portál a 
https://wegate.eu/

Az eU-tagországok állampolgárai:
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magyarországon gazdasági társaságként 
közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt 
felelősségű társaság vagy részvénytársaság 
alapítható. A gazdasági társaság nevében 
a gazdasági társaság formájára vonatkozó 
elnevezést vagy annak rövidítését fel kell tüntetni 
(kkt., Bt., kft., zrt./nyrt.). Betéti társaságot, 
közkereseti társaságot és korlátolt felelősségű 
társaságot ügyvéd által ellenjegyzett társasági 
szerződéssel lehet csak indítani. Az ügyvédi díjak 
20-50 ezer forint körül változnak.

a cégbejegyzésnek is van egy kb. 10-15 ezer forintos 
díja. a gazdasági társaságoknak külön bankszámlát kell 
nyitni és fenntartani, ami szintén többlet költséggel jár. 
a bt. jegyzett tőkéje 20-100 ezer forint körüli összeg, 
melyet a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
ezt be lehet fizetni a bankszámlára, és onnan bármikor 
kivehető később. korlátolt felelősségű társaság jegyzett 
tőkéje 3 millió forint, amelyet legfeljebb két részletben 
kell a társaság rendelkezésére bocsátani. a jegyzett 
tőke készpénzben vagy valamilyen dolog (ingatlan 
vagy ingó tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog stb.) által 
is rendelkezésre bocsátható (apport). a dolog valós 
értékéért ez esetben a rendelkezésre bocsátó tag felel.

vállalkozás indÍtása maGyarorszáGon
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a kAtA szerinti jövedelemadózás keretében a főállású 
egyéni vállalkozó után 50.000 forint katá-t kell fizetni 
minden hónapra (a hónapot követő 12. napig). ehelyett 
választható a 75.000 forintos kata tételes adó is, 
ami magasabb táppénzt és gyermekgondozási díjakat 
jelenthet a későbbiekben a magasabb ellátási alap miatt. 
a kata terhére családi adó- és járulékkedvezmény nem 
érvényesíthető. Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett 
folytatott egyéni vállalkozás esetén a kata tételes havi 
mértéke 25.000 forint.

egyéni vállalkozó a kAtA helyett választhatja a 
személyi jövedelemadó szerinti tételes költségelszámolás 
alapján történő vállalkozói adózást és átalányadózást is. 
ezek esetén a minimálbér vagy garantált bérminimum 
szerinti adó- és járulékfizetési kötelezettség áll fenn, 
amely kb. 100.000 forint adó és járulékkiadást jelent 
havonta.

Betéti társaság választhatja a kAtA, a társasági 
adózás, illetve a kisvállalati adózás szabályait.
az utóbbi kettő esetében a havi könyvelés, bérszámfejtés 
és éves beszámoló elkészítésének, közzétételének 
többlet adminisztrációs kötelezettségével és költségeivel 
kell számolni. egy bt. könyvelése havi 15.000 forint 
körül kezdődik. a kft. csak a társasági adózás vagy a 
kisvállalati adózás szabályai közül választhat.

vállalkozás indításakor döntenünk kell, hogy belépjünk-e 
az áfa (általános forgalmi adó) körbe vagy sem. Ha 
áfásak vagyunk, akkor az általunk kiállított számlában fel 
kell számítani az áfát, míg a kapott költségszámlákból 
levonhatjuk az áfát. a fizetendő és a levonható áfa 
különbözetével meghatározott időszakonként (havonta, 
negyedévente, évente) elszámolunk az adóhatóság 
felé, befizetjük, vagy visszaigényeljük azt. azoknál a 
vállalkozásoknál, ahol magas a költségigény, megéri 
bejelentkezni az áfa hatálya alá. Ugyanakkor ha 
jellemzően magánszemélyek a vevőink, és kevés az 
elszámolható költségünk, valószínűleg jobban járunk, 
ha nem jelentkezünk be az áfa alá. 12 millió forint 
éves árbevétel felett kötelező felszámítani az áfát. az 
általános áfakulcs 27%, de vannak kedvezményes 
kulcsok is, a 18%-os és az 5%-os, továbbá van a tárgyi 
adómentesség és az alanyi mentesség. 

magyarországon természetes személy üzletszerű – 
azaz rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, 
saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – 
gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. 
egyéni vállalkozó nem csak magyar állampolgár, hanem 
az európai Unió más tagállamának vagy az európai 
Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más 
államnak az állampolgára is lehet. egyéni vállalkozás a 
webes ügysegéd nevű kormányzati portál segítségével 
egy napon belül elindítható néhány kattintással, 
megfelelő adózás kiválasztásával, székhely, tevékenységi 
kör megadásával.

az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban 
szereplő természetes személy által alapított, jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a 
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat 
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, csak egy 
tagja (alapítója) lehet. egyéni cég alapításához alapító 
okiratot kell készíteni. Ha az egyéni cég jegyzett 
tőkéje kétszázezer forintnál több, akkor nem pénzbeli 
hozzájárulásokból is állhat, egyéb esetben viszont csak 
pénzbeli hozzájárulásokból tevődhet össze.

a fióktelep egy külföldi vállalkozás jogi személyiséggel 
nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott 
olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként 
a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás 
fióktelepeként bejegyeztek. külföldi vállalkozások tehát 
fióktelepek útján végezhetnek vállalkozási tevékenységet 
magyarországon.

az állandó jellegű kereskedelmi képviselet a 
külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező 
magyarországi szervezeti egysége, amely működését 
a cégnyilvántartásba való bejegyzést követően 
kezdheti meg. a kereskedelmi képviselet legfőbb 
feladatai közé a külföldi vállalkozás számára, a külföldi 
vállalkozás nevében történő szerződésközvetítések, a 
szerződéskötések előkészítésében való részvétel és a 
tájékoztatási, reklám- és propagandatevékenységek 
tartoznak.
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A nők a teljes európai népesség ötvenkét 
százalékát teszik ki, az összes uniós önálló 
vállalkozónak és vállalkozást alapítónak azonban 
csak az egyharmadát alkotják, így nagy vállalkozói 
potenciált képviselnek európában. A masterCard 
női vállalkozói indexe szerint a női vállalkozások 
aránya magyarországon 28,1 százalék, vagyis 
szinte minden harmadik üzlet, leginkább a tíz főt 
foglalkoztató cégek tulajdonosa vagy vezetője nő.  

a központi statisztikai Hivatal adatai alapján a 
szolgáltató szektorban képviseltetik magukat legnagyobb 
részarányban a nők, ahol az összes foglalkoztatott közel 
felét teszik ki.
az iparban foglalkoztatottak közel harmada, míg a 
mezőgazdaságban dolgozók kb. negyede nő. a legtöbb, 
női vezetésű és tulajdonú cég az egészségügyből és 
az oktatásból kerül ki, és ugyancsak jelentős arányuk 
a textiliparban, az egyéb szolgáltató cégek körében, 
valamint a kiskereskedelemben.

a női vállalkozókra jellemző, hogy hosszú távra 
terveznek, és mielőtt belevágnak a vállalkozás 
indításába, vagy meghoznak egy üzleti döntést, több 
oldalról megvizsgálják az ezzel járó lehetőséget. 
Jellemző, hogy kockázatkerülők, viszont nyitottabbak az 
együttműködésre, ami a jövőre nézve erős versenyelőnyt 
jelenthet számukra. tapasztalataik megosztására is 
nyitottabbak, csakúgy, mint az ezzel járó innovációra. a 
női vállalkozásokat ezen erősségeikre építve szükséges 
fejleszteni.6

a Jp morgan chase institute tanulmánya szerint a nők 
versenyképesebbek az árazásban, ezért hosszabb, 
ismétlődő üzleti tevékenységet tudnak elérni ugyanazon 
ügyfelektől. ezen kívül a lojalitás kiépítése is jellemzőbb 
a női vállalkozókra, ezért sokkal nehezebben fognak 
megválni tőlük a vevőik, még ha kedvezőbb piaci 
ajánlatot is kapnak.7

vállalkozónők a mezőGazdasáGban
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a vállalkozóvá válást a magyar mezőgazdaságban is 
egyértelműen hátráltatja a nők családban betöltött 
hagyományos szerepe, az anyaság, mivel egy önálló 
gazdaság vezetése teljes embert kíván, így a nők 
foglalkoztatása negatívan érinti a család intézményét.
az eurostat 2020. március 8-án, a nemzetközi nőnapon 
közzétett legfrissebb felmérése szerint a magyar női 
és férfi munkavállalók bére közti különbség az eU 
átlaga alatt van. a statisztikai adatok meglepőek, mert 
pont a legfejlettebb gazdasággal rendelkező európai 
államokban a legnagyobb a bérek közti szakadék, így 
németországban, Franciaországban, ausztriában és az 
immár nem eU-tag egyesült királyságban is. 

a corteva agriscience 2018-as felmérése az 
amerikai, ázsiai és európai viszonyokat vizsgálva 
kívánta felhívni a nők mezőgazdaságában betöltött 
szerepére és teljes értékű, sikeres munkavégzésének 
akadályaira a figyelmet. a vizsgálat az egészen kis 
létszámú gazdaságoktól a több száz főt foglalkoztató 
vállalkozásokig terjedt, ahol a megkérdezettek 

közt egyaránt szerepeltek tulajdonosok, vezetők, 
alkalmazottak és fizikai dolgozók. többségük 
növénytermesztéssel foglalkozik, míg mások 
egyéb gazdálkodási és kapcsolódó mezőgazdasági 
tevékenységet folytatnak.

a felmérésben megkérdezett több mint 4.000 nő 
mindössze fele vallotta azt, hogy ugyanolyan sikeres 
szakterületén, mint egy férfi, 42%-uk szerint hasonló 
lehetőségekkel is rendelkeznek, de mindössze 38%-uk 
vallott arról, hogy egy, a gazdaságot érintő pénzügyi 
döntésbe van beleszólási joguk. 40%-uk számolt be 
alacsonyabb fizetésről egy azonos pozícióban dolgozó 
férfiéhoz képest, továbbá többük úgy érezte, hogy 
nemi alapon sokkal kevesebb anyagi forráshoz jutnak 
hozzá. 10 év távlatában a nemi alapú diszkrimináció 
vitathatatlanul csökkent, ennek további hanyatlásához 
viszont a megkérdezettek szerint több technikai és 
tudományos képzésre, jogi és egyéb támogatásra 
van szükség, valamint a közvéleményt is jobban kell 
tájékoztatni az elért sikerekről és az egyenlőtlenségekről.

előbbi esetében a vállalkozás elindítására irányuló 
döntést egy üzleti ötlet megvalósításának érdekében 
hozzák meg, míg utóbbi esetében ugyanez a döntés 
a nők munkaerőpiacon tapasztalható nehézségeinek 
felismerése és a függetlenség iránti vágy miatt születik 
meg. a nők körében rendkívül gyakori a fokozatos 
vállalkozásalapítás: kezdetben részmunkaidőben 
dolgoznak, és egyszerre hallgatók, alkalmazottak vagy 
szülési szabadságon lévő édesanyák („mompreneurs”).
a nők számára egy cég alapításához szükséges legnagyobb 
értéket a társaktól, családtagoktól, mentoroktól kapott 
támogatás jelenti. a kutatási eredmények szerint a munka 
és a magánélet egyensúlyának megteremtése bizonyul 
az egyik legnagyobb nehézségnek a női vállalkozók 
körében. erre válaszul a vállalkozónők stratégiák széles 
skáláját dolgozzák ki: a magánélet teljes kizárását, a 
családalapítás késleltetését, a családi segítség átmeneti 
bevonását vagy a háztartásban lévő munkamegosztás 
újragondolását. az egyik leggyakrabban alkalmazott 
stratégia szerint a vállalkozást a rugalmas és 
részmunkaidős munka egy formájaként fogják fel, amely 
könnyebben összeegyeztethető az anyasággal.

vállalkozás alapítása és működtetése esetén a nőknek 
több nehézséggel kell szembenézniük, mint a férfiaknak, 
különösen a finanszírozáshoz való hozzáférésben, a kép- 
zésben, a hálózatépítésben, valamint az üzleti tevékeny-
ség és a családi tennivalók összeegyeztetése terén. 

a női vállalkozások tőkeellátottsága a férfiak által 
vezetett vállalkozásokhoz képest jóval alacsonyabb, 
már az indulásnál is az alaptőke korlátozottabban áll 
rendelkezésükre. a vállalkozónők negatívan viszonyulnak 
a bankhitelhez, ami részben ismerethiányon alapul.
a női vállalkozások növekedése is alacsonyabb, mint a 
férfiak által vezetett vállalkozásoké, mivel a felhalmozott 
jövedelmüket sokkal inkább a családi élettel összefüggő 
célokra szánják. a nők kevésbé növekedés-orientáltak, 
mivel elsődleges céljuk - hosszabb távon feltétlenül - a 
munka-család egyensúly megteremtése. a női vállalkozók 
kevésbé törekednek munkatársak bevonására, mivel 
kevésbé törekszenek a vezetővé válásra, a munkáltatói 
feladatokkal járó többletterhek vállalására. a zömében 
egyszemélyes női vállalkozásokban a hétköznapi 
döntéseket a vállalkozónők maguk hozzák, önmaguk 
számára jelölik ki az elvégzendő feladatokat. 

a nők vállalkozásai alapvetően nemi szempontból 
szegregáltan működnek, ami ügyfeleik nemében is 
megmutatkozik: a vállalkozó nők jó részének az ügyfelei 
is elsősorban nők. a női vállalkozások alapvetően 
mindennapi szükségleteket elégítenek ki. a férfiak által 
dominált üzleti világban meghatározó profitszempontok 
mellett a női vállalkozók sikerességhez fűződő 
képében megjelennek a nők társadalmi szerepeivel és 
megbecsültségével összefüggő jellemzők.

Az ifempoWer projekt keretében végzett kutatás rámutatott, hogy a vállalkozóvá válást a nők körében 
a lehetőség, illetve a szükséglet motiválja.

A női gazdaságvezetők %-os arányának megoszlása országonként
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Az életképes üzleti ötlet folyamatos motivációt 
nyújt a vállalkozónak. a jó üzleti ötlet:

•  kötődik a tudásunkhoz, képességeinkhez, mert így 
biztosít megkülönböztethetőséget és ezen alapuló 
versenyelőnyt;

•  tényleges, már létező vagy még nem felismert, de 
reális szükségletet elégít ki, azaz fejleszthető piaccal 
rendelkezik;

•  belátható módon, tervezhetően megvalósítható;
•  képes nyereséget termelni.

Ha megvan az elmélyült szakértelmünk a 
vállalkozásunkban, és azt folyamatosan tudjuk 
fejleszteni, nagyobb esélyünk van a versenytársaktól 
megkülönböztethető termék/szolgáltatás 
megvalósítására. a szaktudás és a különleges 
szakismeret illékony, és folyamatos fejlesztés nélkül a 
versenytársak könnyebben és gyorsabban leutánozhatják 
termékünket/szolgáltatásunkat, így versenyelőnyünk nem 
lesz hosszú távú.

kezdő vállalkozóként sok csalódástól kímélhetjük 
meg magunkat, ha már létező szükségletre kínálunk 
megoldást, és erre egy jól átgondolt üzleti modellt 
kidolgozva indítjuk el vállalkozásunkat. végig kell 
gondolnunk leendő vállalkozásunk folyamatait és 
funkcióit: a beszerzést, az értékesítést, a költségeket, 
az időbeli ütemezéseket, az alkalmazandó technológia 
részleteit, a lehetséges partnereket stb. nagyon csekély 
vagy nem létező piac megalapításába csak ezután, a 
meglévő és jövedelmező üzletünk mellett érdemes fogni.

noha indulásnál még nincs szükségünk túlzottan 
összetett pénzügyi elemzésekre, azt azonban már a 
kezdetektől látnunk kell, hogy a tervezett termékünkkel/
szolgáltatásunkkal potenciálisan nyereséget fogunk 
termelni. ehhez tisztázni kell magunkban, mi az, amit 
az első üzleti években el akarunk érni. a vágyott célok 
és tevékenységek jelentik a költségek tervezésének 
kiindulópontját, és rengeteg újratervezés során jutunk 
el a reális üzleti tervig. Üzleti ötletünket minél több 
emberrel osszuk meg, mert ezzel gyakoroljuk a 
meggyőző, lényegre törő és hatékony kommunikációt, 
és sok továbbfejlesztési ötletet kaphatunk másoktól.8

az Üzleti Ötlet
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A hagyományos mezőgazdasági ágazatokon túl az alábbi üzleti ötletek lehetnek különösen jövedelmezők a magyar agrárszektorban:

•  a biotermékekre növekvő kereslet mutatkozik nemcsak az európai Unióban, de magyarországon is. a magyar mezőgazdaságban a nemzetközi 
trendekkel összhangban fontos kitörési pontot jelent az ökológiai gazdálkodás, ami megfelel az eU közös agrárpolitika jövőbeli irányának is.

•  a magyar baromfitenyésztés világszínvonalon működik. ebben az erősen koncentrált ágazatban, amely döntő része néhány nagy, iparszerűen 
termelő vállalkozás kezében van, a fogyasztói trend változásának köszönhetően versenyelőnyre tehetünk szert a szabadtartásos, tanyasi 
baromfi, ezen belül is különösen az ökológiai vagy biotartásban nevelt baromfi tenyésztésével. a regionális termelésnek, kereskedelemnek, a 
helyi ellátási láncoknak komoly jövőjük van a nagyipari termelés mellett is.

•  a dísznövényeknek nagy a piaca, a kereslet jóval nagyobb, mint amit a magyarországi kínálat ki tud elégíteni. a faiskolai tevékenység, a vágott 
virág és zöld, a cserepes és hagymás dísznövények termesztése azonban intenzív ágazat, így a termesztési költségek is magasra rúgnak.

•  a gyógynövény és fűszernövény-termesztésben jelentős a fejlődési potenciál, a kereslet ezekre a termékekre hatalmas. a gyűjtéssel szemben 
az üzemi termesztés előnye, hogy bizonyos fajok akár néhány hektáron is képesek hasznot hozni. az ágazatban nagyon kiélezett a verseny, 
így csak a legjobb minőségű (legmagasabb hatóanyagú) áru tudja megállni a helyét a piacon, ezért az eredményes termeléshez fontos a 
megfelelő fajtaválasztás és a korszerű technológia használata.

•  a gombatermesztés egy technológia- és szaktudásigényes ágazat, így a megfelelő szakmai és piaci ismeretekkel tudunk csak igazán 
szép sikereket elérni benne. a kistermelőknek érdemes összefogniuk, termelői csoportokat és szövetkezeteket létrehozniuk a nagyobb 
felvásárlók igényeinek a kiszolgálására. magyarországon a legnagyobb kereslet a csiperkegombára, ezt követően pedig a laskagombára 
van. a csiperketermesztést az ún. holland típusú, ömlesztett polcos rendszerben jövedelmező végezni. az egzotikus gombafajták – 
shiitake, ördögszekér-laskagomba, tőkegomba, tintagomba, pecsétviaszgomba, süngomba, bokrosgomba – iránt is egyre nő a kereslet 
magyarországon, és jóval drágábban lehet eladni ezeket a gombákat, mint a hagyományos fajtákat.

•  a méhészet a többi agrárágazathoz képest kisebb befektetést, de komoly szaktudást igénylő szakma. a hozzáértés hiányával nem csak a saját 
méhállományunk egészségét, hanem más méhészek méhcsaládjait is veszélyeztethetjük. 

•  az elmúlt években lassú ütemben indult fejlődésnek a magyarországi haltenyésztés. a hagyományos tógazdasági rendszernél lényegesen 
gyorsabban fejlődik az intenzív haltermelés, aminek a lényege, hogy rövid idő alatt, kis helyen sok halat termelnek. magyarországon még 
mindig a ponty uralja a piacot, de az értékesebb ragadozó halak, például a harcsa és a csuka eladása is növekszik.

•  a nyúltartás kisebb helyet és befektetést igényel, mint a legtöbb haszonállat tartása. a nyulak számára a legideálisabb egy zárt térben 
kialakított ketrecrendszer, de vannak fajok, amelyek jól bírják az udvari ketrecben tartást is. a nyúltenyésztésben nehézséget a megfelelő 
takarmány beszerzése jelenti, ezért érdemes saját terménnyel etetni az állatokat. elsősorban az exportpiacokra (pl. olaszország) érdemes 
termelni.10 

•  a Blue apron cég ötletén alapuló előrecsomagolt és ételrecepttel ellátott alapanyag házhozszállítás komoly fellendülőben van a koronavírus-
járvány miatt. az üzleti ötlettel az éttermeknek és az ételrendelésnek is jelentős versenyt teremtettek. Ugyancsak virágzásnak indult a sous vide 
technológiával előkészített ételek piaca. ezzel a technológiával olyan friss félkész ételt kínálnak éttermeknek és fogyasztóknak, mely könnyen 
tárolható és készre főzhető-süthető.11

További hasznos információk találhatók az üzleti ötletről az alábbi linkeken:
https://www.justdoo.hu/blog/otletbol-sikeres-megvalositas/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVooPhd8Xbwn-3j8_d-oua-gHuck
1YsbmqMnTHPt0ihl0z0ed8JjBYaAttTEALw_wcB
https://www.vallalkozasinditasa.eu/vallalkozas-inditas-lepesei-uzleti-otlet/

a mezőgazdasági vállalkozások népszerűségét továbbá 
az alábbi tényezők alapozzák meg:

•  a hazai termelők támogatására irányuló kormányzati 
programok;

•  folyamatos élelmiszer-áremelkedés;
•  a gazdaságok által előállított termékek az alapvető 

áruk kategóriájába tartoznak;
•  a különféle tevékenységek széles választéka.

a mezőgazdasági vállalkozók ugyanakkor sok akadállyal 
is néznek szembe. ahol nehézségek merülnek fel:

•  éghajlatváltozás;
•  környezeti lebomlás;
•  járványok, járványok, baromfi;
•  a kártevők inváziója a növényeken;
•  természeti katasztrófák;
•  magas állami minőségi előírások;
•  egészségügyi és járványügyi szolgálatok ellenőrzése;
•  nehézségek a kapcsolódó dokumentumok - 

igazolások, számlák - beszerzésében.9

a magyar mezőgazdaság jelenleg rendkívül 
támogatásfüggő, a beruházások nagy része uniós 
támogatások segítségével valósul meg. az uniós források 
nyújtotta lehetőségekkel természetesen érdemes élni, 
de hosszú távon fontos úgy termelni, hogy rendszeres 
támogatás nélkül is nyereségesek tudjunk lenni. ezért 
egyre fontosabb, hogy a banki szektor az agrárium 
igényeihez igazított hitelkonstrukciókat kínáljon. 
ágazatonként változó, hogy a versenyképes termelés 
milyen mértékű befektetést igényel; vannak nagyobb 
tőkeigényű beruházások, de előfordul, hogy nincs 
különösebb szükség megtakarításra sem. egy vállalkozás 
bizonyos esetekben akár egy kisebb összegű hitel 
felvételével is elindulhat.

A mezőgazdasági ágazatban nem nehéz jövedelmező vállalkozást indítani. A termék ára többször nő 
az ellátási láncban: a tisztítás, a feldolgozás, a szállítás, a válogatás, a csomagolás, az értékesítési 
pontokon történő forgalmazás során.
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A kompetenciák a munkafeladatok megoldásához szükséges 
tulajdonságaink, alapvető jellemzőink (képességek, 
tudáselemek, személyiségjegyek, motivációk). kiváló szín-
vonalú, kiemelkedő teljesítményt a kulcskompetenciák 
segítségével érhetünk el. Az alábbi kulcskompetenciákat 
szükséges kifejlesztenünk, ill. erősítenünk magunkban 
ahhoz, hogy sikeresek legyünk a vállalkozások világában.
 
kreativitás
a kreativitás a képzelőerő vagy egy eredeti ötlet segítségével 
valami új létrehozása, újítás, a jövő elképzelésének 

képessége, az ötletek tevékenységgé fejlesztése, jövőbeli 
forgatókönyvek megalkotása a törekvések és tevékenységek 
irányítására. a kreatív gondolkodás minden irányítási 
területet és tevékenységet (üzletvezetés, marketing, Hr, 
termelés, értékesítés, ügyfélmenedzsment stb.) kedvezően 
befolyásol. kreativitással a problémákra és lehetőségekre 
új perspektívából tudjunk tekinteni. Használjuk tehát a 
problémákat inspirációként. ahelyett, hogy a mindennapi 
életben tapasztalt akadályokat látnánk, a kellemetlenségeket 
innovációs lehetőségként fogjuk fel. a kreativitás 
tulajdonképpen az innovációt adja hozzá az ötleteinkhez.12

vállalkozói kompetenciatár

gyakorlati feladatok a kreativitás fejlesztésére

menjünk vissza a gyerekkorunkba. mit szerettünk csinálni?

Néha elfelejtjük azokat a dolgokat, amelyek a legnagyobb örömöt jelentették. Inkább a gyakorlatiasságot helyezzük előtérbe, mint azokat 
a dolgokat, melyeket szeretünk csinálni. készítsünk egy listát az összes dologról, amit gyermekként szerettünk. Ha felelevenítjük a 
gyermekkorunkra jellemző pozitív tevékenységeket, ételeket és eseményeket, ráébredhetünk arra, hogy ezek a dolgok most is önfeledté, 
játékossá és kreatívvá tesznek bennünket. 

készítsünk kreatív táblát
készítsünk egy nagy táblát, helyezzük az „Új Üzlet” kifejezést középre, majd mondatok, cikkek, versek és más inspirációk segítségével 
társítsunk hozzá gondolatokat, képeket. michael michalko kreativitás szakértő szerint, amikor tudatosan körülvesszük magunkat olyan képekkel, 
amelyek azt sugallják, akivé/amivé válni akarunk, vagy amit meg akarunk alkotni, azzal a céltudatosságunkat növeljük. ahogy egyre jobban 
összpontosítunk, elkezdjük majd felismerni, mi hiányzik az elképzeléseink megvalósításához, és hogyan tölthetjük ki az üres részeket.

készítsünk egy listát azokról az emberekről, akik már ott tartanak, ahol mi lenni szeretnénk
Tanulmányozzuk azokat az embereket, akik sikeresek voltak az általunk kívánt területen. Próbáljuk kitalálni, hogyan és miért voltak képesek 
sikeresek maradni még akkor is, amikor mások kudarcot vallottak. ez alapján dolgozzunk ki egy cselekvési tervet arra, hogyan valósíthatnánk 
meg üzleti céljainkat. miben legyünk mi is mások, mint a többiek? Hozzunk létre új módszereket, technikákat.

tartsunk szünetet az üzleti gondolkodásban
Néha ki kell kapcsolnunk az egyoldalú üzleti gondolkodásból. amikor az ötleteink megrekednek, érdemes valami másba fogni, pl. sétálni a 
természetben, festeni, sportolni, a hobbinknak élni, zenét hallgatni… stb. ez alatt rendkívül friss elképzelések, ötletek juthatnak eszünkbe 
csupán azoktól az érzetektől, képzetektől vezérelve, melyeket általában a munkánk során figyelmen kívül hagyunk, mégis előjönnek, amikor 
belefeledkezünk olyan tevékenységekbe, melyek kikapcsolnak minket. ezeket az ötleteket gyorsan jegyzeteljük le!
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a vezetést nehéz tanítani, mivel néhány vezetői 
jellemvonás inkább tulajdonság. noha nem mindenki 
születik vezetőnek, az olyan szempontokon, mint 
az objektív gondolkodás képessége, a bizalom 
és a kommunikációs készségek - amelyek mind 
elengedhetetlenek a vezetői szerephez – lehet 
dolgozni, és javíthatók.

egy vállalkozónak feltétlenül szükséges a vezetői 
készség kifejlesztése. csak ilyen módon leszünk 
képesek másokat teljesítményre ösztönözni, és 
minden helyzetben hatékonynak maradni.
ezzel a vezetői készséggel szorosan összefügg a 
kezdeményezőképesség, vagyis annak teljesen önálló 
eldöntése, mit, mikor szükséges tenni.14

a csapat olyan embereknek a csoportja, akiknek a  
képességei kiegészítik egymást, és szükségesek egy 
feladat vagy projekt teljesítéséhez. a csapatmunka a 
közös célok elérése érdekében a munkacsoportokba 
való integrálás képessége. a csapatmunka során 
igyekszünk megérteni, és építeni a csapatot, elfogadni 
a többiek különböző perspektíváit, és ezáltal javítani a 
csapat hatékonyságát és az eredmény minőségét.
a csapatmunkához együttműködésre van szükség.
aki együttműködő, az képes együtt dolgozni másokkal 

úgy, hogy figyel a másikra és a másik munkájára is. 
Ügyel arra, hogy miatta mások ne kerüljenek hátrányba, 
és például a többiek ne késsenek meg a feladatokkal. 
együtt kell tudni működnünk az üzlettársainkkal, az 
alkalmazottainkkal, az egyéb üzleti partnereinkkel 
egyaránt. el kell fogadnunk a közös szabályokat, és saját 
jó teljesítményünkkel mások teljesítményét is segítenünk 
kell. Jól bevált módszerek a vállalkozáson belüli 
együttműködés fejlesztésére a csapatépítő tréningek, 
programok.13

gyakorlati feladatok csapatépítésre
a kellemes munkakörnyezet és a szervezeti kultúra kiépítésének jó módja csapatépítő tevékenységek szervezése, 
amely arra ösztönzi a csapatot, hogy jobban megismerje az egyének képességeit és tulajdonságait, erősítse a 
kommunikációs folyamatokat, miközben tréfás kihívásokkal küzdenek meg.
Íme néhány példa, amely könnyen megvalósítható beltéri vagy kültéri környezetben:

A körkörös kötél
Formázzunk egy nagy kört egy kötéllel, és helyezzük el e mentén a csapat tagjait. mindegyik csapattag a kezében 
tartja a kötelet. ezután takarjuk el a csapattagok szemét, és vezessük őket a kör közepére, keverjük őket össze, 
amíg csomók nem keletkeznek a kötélen, és az emberek elveszítik a tájékozódásukat. Végül kérjük meg őket, 
hogy menjenek vissza a kezdeti helyükre, és újra egy tökéletes kört alkossanak. Hatékonyan kell kommunikálniuk, 
hogy megtalálják a helyüket!

vállalati kihívás
osszuk fel a csapatot több csoportra, és bízzuk meg őket azzal, hogy építsenek egy léghajót egy tojás számára, 
amelyet majd ki kell dobjanak a léghajóból úgy, hogy nem törhet össze. egy asztalon helyezzünk el különböző 
haszontalan dolgokat, amelyeket megvásárolhatnak, de korlátos költségvetésből. kérjük meg a csoportokat, hogy 
tegyenek ajánlatot azoknak a tárgyaknak a megvásárlására, amelyeket a hajójuk építéséhez a legmegfelelőbbnek 
tartanak, és nézzük meg, hogy a költségvetésükön belül képesek-e megvalósítani a tojásreptetés feladatát!

feladatok a vezetői készség gyakorlására
Útmutató: ez a tevékenység azt mutatja meg, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy jó vezető az emberek 
irányításához, és hogy ez mennyire nehéz. képezzünk két csoportot, mindegyik csoport legfeljebb 5 főből álljon. 
Szükségünk lesz két edényre (az egyik tele vízzel, a másik üres), 5 csészére, 5 szembekötőre és 3 asztalra. a szoba 
egyik oldalán legyen a két asztal (az egyiken a teli edény és a másikon a csészék), és a szoba másik oldalán a 3. 
asztal az üres edénnyel. az a csoportnak 1 vezetője és 4 követője lesz. a B csoportnak 4 vezetője és 1 követője lesz. 
a követők szemét be  kell kötni, és a cél az lesz, hogy töltsék át az üres edénybe a vizet, úgy, hogy a teli edény vizét 
hordják át a csészékkel. a feladat befejezése után legyen visszajelzés arról, hogy melyik csoport végezte el jobban a 
feladatot.

A kör
a csoport tagjai fogják meg egymás kezét, és alkossanak egy kört. a feladat, hogy különböző formákat alkossanak: 
egy csillagot, egy házat, egy személyt... stb. az érdekes dolog ebben a tevékenységben az összegző beszélgetés, 
amely során a csapat megpróbálja azonosítani a vezetőt vagy vezetőket, és hogy milyen típusú vezetést 
alkalmaztak, a követőknek ez megfelelt-e, hogyan érezték magukat, stb. és levonni a végső következtetéseket.

A torony
2, 3 vagy 4 csapat legyen (attól függően, hogy hányan vannak, de minden csapatban 4-6 fő legyen). minden csapat 
kap egy tollat, egy ceruzát, két papírlapot, egy radírt, egy üveget és ragasztószalagot. mindegyik csoportban lesz egy 
vezető. a legmagasabb tornyot kell építeniük 10-15 perc alatt a fent megadott dolgokat felhasználva. legyen egy 
záró megbeszélés arról, hogy a vezető milyen volt, hogyan érezték magukat a követők, szigorú volt-e a vezető, együtt 
tudnának-e dolgozni, úgy érezték-e, hogy csapatként dolgoztak együtt, a vezető meghallgatta-e őket... stb.

együttműködés, csapatszellem vezetői és kezdeményezőkészség
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A vállalkozóknak tudatosan a gazdaság és a 
pénzügyek világa felé kell fordulniuk, és többnyire 
autodidakta módon kell megtanulnak eligazodni 
a gazdasági folyamatokban. ehhez társulnak az 
alapvető jogi ismeretek is, mint pl. a munkavállalói 
jogok vagy a szellemi tulajdon védelme.

a jó pénzügyi menedzsment kritikus fontosságú minden 
vállalkozás sikeréhez, a tulajdonosok és az ügyvezetők 
egyik legfontosabb felelősségi területe.
a legtöbb vállalkozásnál az indulási időszak veszteséges. 
a vezetőknek biztosítani kell, hogy elegendő pénz álljon 
a rendelkezésükre a munkavállalók és a beszállítók 
fizetésére, még akkor is, ha az üzlet első hónapjaiban 
több pénz áramlik ki, mint befolyik. ahogy egy 
vállalkozás nő és fejlődik, több pénzre lesz szüksége 
a növekedés finanszírozásához. ezeknek a pénzügyi 
igényeknek a tervezése és költségvetése is rendkívül 
fontos. ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, 
elengedhetetlen a reális feltételezéseken alapuló, jól 
megtervezett pénzügyi terv. ahhoz, hogy e feladatot 
mesterien tudjuk elsajátítani, döntő fontosságú, hogy 
meg tudjuk különböztetni a pénz be- és kiáramlását 
(azaz a cash flow-t), a kiadásokat és a bevételeket, 
valamint a költségeket és a jövedelmeket (azaz az 
eredményt). 

a pénzügyi ismeretek bővítése mellett a pénzügyek 
iránti felelősségteljes gondolkodásmód kialakítása is 
szükséges. ez különösen fontos, ha valamilyen hitelt 
veszünk fel, vagy egyéb kötelezettséget vállalunk, ami 
szinte minden induló vállalkozásnál előfordul.

a likviditás kezelése kulcsfontosságú minden vállalkozás 
számára: még akkor is, ha egy vállalkozásnak sikeres 
üzleti modellje van, csődöt kell jelentenie, ha nem 
tudja teljesíteni kötelezettségeit. ezért elengedhetetlen, 
hogy minden vállalkozás megfelelő könyvelést 
végezzen annak biztosítására, hogy ismerje a likviditási 
pozícióját. a számvitelre azért is szükség van, hogy 
meghatározzuk az adó kiszámításának alapját. két 
számviteli módszer létezik, amelyek közül a vállalkozás 
választhat: egyszeres vagy kettős könyvelés. míg az 
egyszeres könyvelés könnyebben használható, mivel 
az összes bevételt és kiadást egy főkönyvi listában 
felsorolja, gyorsan túl áttekinthetetlenné nőhet. ennek 
megfelelően a vállalkozások többsége a kettős 
könyvelési rendszert használja. bizonyos vállalkozásfajták 
esetén erre a jogszabályok is kötelezik őket. a kettős 
könyvelés elvégzéséhez ajánlatos a könyvelést 
segítő könyvelőeszközt használni. további segítséget 
nyújthatnak a számviteli és adószakértők, kik segíthetnek 
egy olyan könyvelési rendszer kialakításában, amely a 
legmegfelelőbb az Ön vállalkozása számára. a számvitel 
végrehajtását a törvény is előírja, mivel többek közt a 
fizetendő adót az elszámolt eredmény határozza meg.15

gazdasági, pénzügyi és jogi ismeretek

Az életpálya-tervezés mint módszer segítségével 
pontosabb képet kaphatunk személyes 
életcéljainkról és arról is, hogy a jövőképünkbe 
milyen módon és prioritással illeszkednek 
a tervezett vagy működő vállalkozásunkkal 
kapcsolatos elképzeléseink. Ugyancsak segít 
nekünk a terveink megvalósítását szolgáló lépések 
és feladatok meghatározásában.

az életpálya életünk folyamata a születéstől életünk egy 
bizonyos időpontjáig. az életpálya ugyancsak jelenti a 
foglalkozásunkat, hivatásunkat. életpályánk, karrierünk 
alakítására – nem tudatosan - már gyermekkortól fogva 
készülünk. életpálya-tervezésünk egyik legmeghatározóbb 
része a pályaorientáció, vagyis az a folyamat, amely a 
megfelelő tudás, készség és kompetencia megszerzésén 
keresztül felkészít bennünket egy adott pálya 
sajátosságainak a menedzselésére.

életünk során az egyéni fejlődésnek megfelelően 
különböző életszakaszokba lépünk, és ennek megfelelően 
időközönként életpályánk átértékelésére, újragondolására 
van szükségünk.
Ha hatékony életpályadöntéseket akarunk hozni, megfelelő 
mennyiségű és minőségű információt kell szereznünk 
önmagunkról, a minket körülvevő társadalmi környezetről, 
a munkaerőpiac és a gazdasági élet jellemzőiről. pontosan 
ismernünk kell személyes készségeinket, és képesnek 
kell lennünk a társas együttműködésre, alkalmazkodásra. 
Önbizalommal és többé-kevésbé határozott életcéllal 
kell rendelkeznünk, melyben a munka egy lehetőség 
kompetenciáink és identitásunk megélésére.

életpálya-tervezés
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A sWot-elemzéssel azt határoztuk meg, hogy 
most hol tartunk, ezt követően pedig meg kell 
fogalmaznunk jövőképünket, vagyis azt, hogy hol 
szeretnénk majd lenni rövid- (1-3 éven belül), 
közép- (5 éven belül) és hosszútávon (10-15 
év múlva). konkrétan, egész mondatokban kell 
definiálnunk céljainkat.

ezt követően akciótervet kell készítenünk. akcióterv 
kidolgozásával határozzuk meg a fentebb azonosított 
célok eléréshez szükséges lépéseket, változatos 
eszközök alkalmazásával. az akcióterv elkészítéséhez 
tegyük fel magunknak az alábbi kérdéseket:

•  Hogy jutok el a kívánt jövőbeli állapotba?
•  milyen részcélokat kell megvalósítanom, milyen 

állomásokon kell keresztülmennem?
•  milyen további tudásra, ismeretekre kell szert tennem?
•  ki/mi nyújthat támogatást a kitűzött céljaim 

elérésében?
•  milyen határidőket rendelek magamnak?

az akcióterv elsősorban a középtávú (3-5 éven 
belül megvalósuló) jövőképhez vezető prioritásokat, 
fontosabb tevékenységeket jelöli ki, de tartalmazza a 
hosszabb távlatokban (10-15 év) elérendő céljainkat 
is. egyenként meg kell határozni, hogy ezeknek a 

célkitűzéseknek a megvalósításához milyen módszerrel 
igyekszünk megszerezni a szükséges tudást, fejleszteni 
a képességeinket, vagy megváltoztatni a hozzáállásunkat 
stb. ehhez mindig célszerű saját magunk számára 
határidőket kitűzni, de akár költséget is rendelhetünk 
az egyes tevékenységekhez. az ilyen módon átgondolt 
akcióterv biztosítja, hogy a valóságban is életképes, 
reális alapokon nyugvó célokat tűzzünk ki magunk elé az 
elkövetkező időszakra. az életpálya-tervezés stratégiai 
akcióterve kiterjed a célok megvalósítását biztosító 
eszközök lehetséges alternatíváinak meghatározására, 
például az egyén érdeklődési körébe tartozó 
foglalkozások, vállalkozói területek feltérképezésére, 
ezek várható trendjeinek elemzésére, a szóba jöhető 
egyéb tevékenységek tartós gyakorlásával kapcsolatos 
követelmények, lehetőségek, valamint az ismerősökből, 
családtagokból, kollégákból stb. álló kapcsolatrendszer 
megismerésére, feltárására. az akciótervünk 
megvalósítását folyamatos visszacsatolásnak és 
önellenőrzésnek kell kísérnie, és szükség szerint a 
terveinket módosítani, korrigálni kell.

További hasznos információkat találhatunk az 
életpálya-tervezésről a következő linkeken:
http://wardmaria.hu/images/Media/Palyaorientacio/
eletpalya_tervezesi_kisokos.pdf
https://karrier.iwk.hu/eletpalya-tervezes/

gyakorlati feladat:  sWot analízis

az életpálya-tervezést egy önelemzéssel kell kezdenünk. az ún. SWoT elemzés könnyen áttekinthetővé teszi 
belső erőforrásainkat, azaz erősségeinket (Strengths) és gyengeségeinket (Weaknesses), valamint a külső 
tényezőket, azaz a számunkra kínálkozó lehetőségeket (opportunities) és a minket fenyegető, veszélyeztető 
tényezőket (Threats).

Belső erőforrásaink közé tartoznak a ránk jellemző értékek, tulajdonságok és meggyőződések, ezért 
az egyéni szubjektivitást és személyes helyzetet nem hagyhatjuk figyelmen kívül a SWoT elemzésünk 
elkészítésénél. ezek a hatások közvetlenül vesznek részt a pályadöntésekben. a személyes tényezők közül 
is ki kell emelni a női szerepekkel kapcsolatos tényezőket, valamint az életkorból és más kötöttségekből 
eredő körülményeket. a személyes tényezők között szerepel például a jövedelmi helyzet is, mely fontos 
szempont lehet karriertervünk kialakításában. a helyzetünket meghatározó tényezőkön kívül sokkal nehezebb 
meghatározni a személyiségünket formáló vonásokat. a belső tulajdonságaink, mint például az életfilozófia 
vagy a világnézet olyan, a karriertervünkre hatással bíró erőforrások, melyek azonosítására komoly 
önismeretre van szükség. részletesen kell elemeznünk a saját „piacosítható” képességeinket, készségeinket 
– tudásunkat, ismereteinket, tapasztalatainkat – vagyis erősségeinket (S), másrészt fel kell tudnunk ismerni a 
hiányosságainkat, vagyis a gyenge pontjainkat (W), amelyeket a jövőben fejlesztenünk kell. a külső tényezőket 
lehetőségként (o) és veszélyforrásként, kockázati tényezőként (T) is megélhetjük. a legtágabb értelemben a 
társadalomban lezajló folyamatok befolyásolnak minket, így:

•  a gazdasági helyzet (munkalehetőség, a fizetések, jövedelmek mértéke, az árszínvonal stb.),
•  a politikai helyzet (jogszabályok, előírások stb.),
•  a technikai és technológiai színvonal (infrastruktúra, fejlesztések, internet elérhetősége stb.) és
•  a társadalmi normák (hagyományok, értékek, illem, divat stb.)



34 * 35

Ha már tudjuk, hogy mire szeretnénk vállalkozni, 
milyen formában, és hogyan indítjuk el önálló 
üzleti tevékenységünket, a következő lépésként 
komolyan meg kell terveznünk ezt az üzleti 
tevékenységet.
A stratégiai tervezéssel a vállalkozás középtávú 
céljait és azok megvalósítását határozzuk meg.
A stratégiai tervezés végén olyan alapvető döntések 
születnek, melyek definiálják vállalkozásunk 
lényegét, ügyfélkörét, tevékenységét és motivációit. 
A hatékony stratégiai tervezés a jövőre fókuszálva 
már előre meghatározza a vállalkozás sikerességét 
mérő mutatókat. A sikeres stratégiai terv előírja a 
prioritásokat, hadrendbe állítja az erőforrásokat, 
megerősíti a vállalkozás működését, és biztosítja, 
hogy az alkalmazottak és a vállalkozásért egyéb 
módon közreműködő szereplők egy közös cél 
érdekében munkálkodjanak.

a stratégiai tervezés három kulcsfontosságú kérdésre ad 
választ:
• Hol vagyunk most? 
• merre tartunk? 
• Hogy jutunk oda?

a stratégiai tervezés folyamata az alábbi szakaszokból áll:
• a küldetés meghatározása 
• a jövőkép meghatározása
• éves prioritások 
• akciótervek

• Havi monitoring és vezetői egyeztetések
a küldetés és a jövőkép meghatározását követően 
olyan éves középtávú célokat kell kitűznünk, melyek 
egyszerűek, mérhetőek, reálisak, eredményorientáltak 
és időhöz kötöttek. kerüljük azokat a célokat, melyek túl 
könnyen elérhetőek, és nem ösztönzik a teljesítményt. 
céljainkat lebonthatjuk a vállalkozás egyes területeire az 
alábbi csoportosításban:
• pénzügyi célok
• Ügyfélelégedettség
• munkavállalókra vonatkozó célok
• belső üzleti folyamatok javítása
• imázs
• a vállalkozás hírneve
• közösségi kapcsolatok, jótékonykodás
• értékesítés és marketing

az operatív tervezés során a stratégiát konkrét 
akciótervekre bontjuk, és folyamatosan monitoringoljuk, 
ellenőrizzük. vagyis az operatív tervezéssel a középtávú 
terveket olyan rövidtávú tervekre daraboljuk, melyek 
a vállalkozás céljainak a megvalósítását szolgáló 
intézkedésekből állnak. ilyen módon az operatív tervezés 
részét képezik a működésre, a költségekre és a 
teljesítményre vonatkozó számítások és ellenőrzések.
a stratégiai és operatív tervezés együtt alkotja a vállalkozás 
üzleti tervét. Formailag az üzleti terv egy írásos nyilatkozat 
a vállalkozás céljairól, azok megvalósíthatóságáról és 
kivitelezési terveiről. érdemes az üzleti tervben részletesen 
kitérni a vállalkozás céljait megvalósító szervezetre és az 
azt alkotó csapatra, személyekre is.

a VÁllalkozÁS FeléPÍTéSe

Üzleti tervezés
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Az üzleti tervezésnél sem árt az életpálya-
tervezés során már megismert sWot elemzés 
annak érdekében, hogy áttekintsük, pillanatnyilag 
hogyan is állunk. egy vállalkozás beindítása 
vagy bármilyen más üzleti döntés meghozatala 
esetében számos tényezőt lehet figyelembe 
venni, különböző csoportosítások szerint. A sWot 
elemzés egyfajta logikai csoportosítást biztosít a 
külső és belső tényezők számbavételére. 

az elemzés célja meghatározott üzleti cél elérése 
érdekében fontos belső és külső tényezők/adottságok 
(sWot faktorok) azonosítása. az elemzés során 
beszerzett információk két fő kategóriába: „belső” 
és „külső” tényezők sorolhatók. az elemzés maga 
ugyan nem hívja fel a figyelmet arra, hogy melyek a 
stratégiailag fontos kérdések, illetve nem kínál választ 
arra, hogyan dolgozzuk ki az üzleti stratégiát, viszont 
abban segít, hogy észrevegyük, a hatékony üzleti 
tervezés alapjául mely erősségek szolgálnak, illetve 
hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló lehetőségeket, 
hogyan küzdjük le, vagy legalább minimalizáljuk a 
gyengeségeket és a veszélyeket.

a sWot elemzést úgy kezdjük, hogy meghatározzuk 
az elérni kívánt célokat, illetve magát az elemzés célját. 
majd összegyűjtjük azon tényezőket, adottságokat, 
tulajdonságokat (úgynevezett sWot faktorokat), amelyek 
befolyással vannak a cél elérésére. ezután a faktorokat a 
már jól ismert kategóriák szerint csoportosítjuk:

•  erősségek: olyan személyes vagy szervezeti 
tulajdonságok/adottságok, amelyek az adott cél 
elérése érdekében segítségünkre lehetnek. 

•  Gyengeségek: olyan személyes vagy szervezeti 
tulajdonságok/adottságok, amelyek ártalmasak 
lehetnek, vagy hátráltatnak az adott cél elérése során. 

•  lehetőségek: olyan külső tényezők, amelyek az adott 
cél elérése érdekében segítségünkre lehetnek. 

•  veszélyek: olyan külső tényezők, amelyek ártalmasak 
vagy hátráltatók lehetnek az adott cél elérése közben. 

végül rendezzük a faktorokat táblázatformába, mivel 
a sWot elemzést ebben a formában a legkönnyebb 
áttekinteni.

az üzleti terv kiválóan alkalmas ötleteink tesztelésére 
egy vállalkozás elindítása vagy tevékenységeinek 
módosítása esetén. az üzleti terv segítségével 
hatékonyan tájékoztathatjuk üzletfeleinket, 
partnereinket a vállalkozásunk jelenlegi helyzetéről 
és jövőbeli kilátásairól. idegen forrás bevonásánál 
(hitelek, támogatások, befektetők) is jól jön, hiszen 
a finanszírozási módját és mértékét befolyásoló 
információkat tartalmaz. 

az üzleti terv készítésére nem léteznek olyan általános 
sémák, melyeket követve, biztosan jó tervet készítünk. 
az üzleti tervezés alapvetően kreatív munka, melynek 
során sok összegyűjtött tényből, adatból elemzéseket 
készítünk, miközben azonban megérzéseinkre is 
támaszkodnunk kell. a legfontosabb, hogy az üzleti terv 
elkészítése végén kiderüljön, hogy jó (megvalósítható, 
életben marad) az az ötlet vagy vállalkozás, amit 
kitaláltunk, illetve az olvasót is meggyőzzük erről.

először is gyűjtsünk össze minden olyan anyagot, 
amit az ötletünk megvalósítása vagy vállalkozásunk 
jövője szempontjából fontosnak ítélünk. ide tartoznak 
a cég alapvető dokumentumai, a múlt leírása (például 
– ha léteznek már – az eddigi mérlegbeszámolók), a 
makro- és egyéb piaci információk, versenytársakra 
vonatkozó információk, előrejelzések stb. nézzünk 
utána a választott témának több helyen is, olvassuk el 
a szaksajtót, keressünk a könyvtárban és az interneten. 
Ha mindezeket végigolvastuk, akkor álljunk neki az üzleti 
terv elkészítésének. 

miért van szükségünk üzleti tervre? Hogy fogjunk hozzá?
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az üzleti tervünknek tartalmaznia kell a vállalkozás 
bemutatását, alapadatait és történetét, az üzleti ötletet/
koncepciót, a terméket vagy szolgáltatást, annak 
előállítási módját, és hogy miért is lesz sikeres. 

a piacelemzés során először is el kell helyeznünk az 
iparágat a gazdaság egészében, és be kell mutatnunk 
azokat a tényezőket (például társadalmi és gazdasági 
változások, demográfiai, politikai és szabályozási 
környezet stb.), amelyek befolyásolják a piac méretét 
(forrásként használhatjuk a központi statisztikai Hivatal 
honlapját: www.ksh.hu). be kell mutatnunk, hogy 
milyen trendek jellemzőek abban az iparágban, ahol 
vállalkozásunk tevékenykedik vagy tevékenykedni 
szándékozik. Ha új piaci szereplők vagyunk, 
ismertetnünk kell, hogy milyen nehézségei lehetnek 
egy új vállalkozás beindításának. elemeznünk kell a 
keresletet, vagyis azt, hogy kik, miért és miből fognak 
vásárolni tőlünk. 

szinte sohasem egyértelmű, hogy a piac melyik 
szegmensében és miként tudjuk tervezett termékünket a 
legnagyobb sikerrel értékesíteni. vállalkozóként gyakran 
tapasztalhatjuk: úgy kell vonzó portékával előrukkolnunk, 
hogy a kínált termékek összehasonlításának nincsenek 
egyértelmű, „egzakt” paraméterei, melyek alapján a 
vevők döntései többé-kevésbé előre jelezhetők lennének 
– vagy ha vannak ilyenek, azok nem a kezdőket segítik 
(mert pl. a minőségnél többet számít a hírnév vagy a 
megszokás stb.). máskor azzal kell szembesülnünk, 
hogy valójában nagyon hasonló termékeket eltérő 
vevői csoportoknak egészen eltérő módon (és áron) 
lehet értékesíteni. ez persze lehetőség is, nem csak 
nehézség: ha jól ismerjük a piacunkat, megtalálhatjuk 
azt a részét, amelyben a leginkább eredményesen 
tudunk értékesíteni. a piackutatással az a cél, hogy 
eldöntsük, miként tudjuk legjobban eladni termékeinket, 
mi mennyire éri meg nekünk. (termékünk természetesen 
nem csak tárgy, hanem szolgáltatás – hajvágás, 
fuvarozás, szakértői munka stb. – is lehet.)

mint már az életpálya-tervezésnél is említettük, a belső 
tényezők az „erősségek” és a „gyengeségek”, az 
egyén vagy szervezet belső jellemzői. a külső tényezők 
a „lehetőségek” és a „veszélyek”, a külső környezet 
által kínált adottságokat jelentik. az üzleti tervezés 
szempontjából a belső tényezők, így az erősségek és 
a gyengeségek tartalmazhatják például a következő 
tényezők megítélését: az üzleti ötlet, a termék vagy 
a szolgáltatás jellege, egyedisége, használhatósága, 
az árképzés és az értékesítés módja, az ismertség, a 
promóció, a rendelkezésre álló pénz, a tömeges gyártás 
lehetősége, valamint a marketingképességek stb. a külső 
tényezők, így a lehetőségek és veszélyek tartalmazhatják 
például a makrogazdasági adottságok értékelését, a 
technológiai fejlődés irányát, a jogi környezet befolyását, 
a társadalom kulturális beállítottságát, valamint a piaci 
környezet változását, a versenytársak elemzését és a 
versenyben elfoglalt helyünk értékelését. 

az elkészített táblázatban szereplő tényezőket érdemes 
fontossági sorrendbe tenni, vagy kísérletet tenni 
arra, hogy meghatározzuk, melyek azok a tényezők, 
amelyek döntő fontosságúak az adott döntés sikeréhez 
(megvalósulásuk esetén biztosan vagy biztosan 
nem lehet elérni a célunkat), és melyek azok a 
tényezők, amelyeket minimális ráfordítással jelentősen 

befolyásolhatunk (a ráfordítás lehet pénzügyi, de 
időbeli is). a fenti folyamat során érdemes megszűrni 
a tényezőket azért, hogy csak az igazán lényegesek 
maradjanak az elemzésben. innen már tovább is léptünk 
az üzleti tervezéshez, amely során átgondoljuk, milyen 
lépéseket kell megtennünk, és milyen sorrendben. a 
sWot táblázat ugyancsak lehetőséget teremt például a 
következő stratégiai kérdések átgondolására:

•  Hogyan használjuk az egyes erősségeket?
•  megszüntethetjük-e – és ha igen, hogyan – az egyes 

gyengeségeinket?
•  Hogyan használjunk ki minden egyes lehetőséget?
•  Hogyan védekezzünk, vagy előzzük meg a 

veszélyeket? 

az egyszerűbb sWot elemzést érdemes időszakonként, 
továbbá jelentősebb események bekövetkezte után 
felülvizsgálni, felújítani, így vállalkozásunk vezetésében 
folyamatosan segítségünkre lehet. 

a sWot legfontosabb előnye, hogy nem igényel külső 
eszközöket, viszonylag gyorsan elkészíthető és gyakran 
felülvizsgálható, rugalmas eszköz. a sWot hátránya, 
hogy csak az elemzésben részt vevők véleményét 
tükrözi, így objektivitása megkérdőjelezhető.

Az üzleti terv
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Az így meghatározott reális piaci lehetőségek 
közül kell majd kiválasztanunk azt, amelyiket 
kihasználni igyekszünk. ekkortól – de igazából 
csak ekkortól – már számíthatnak a mi ambícióink 
is: a lehetséges utak közül válasszuk azt, amely 
személyesen is a leginkább közelebb áll hozzánk. 
(A körültekintő tájékozódásnak köszönhetően 
már tudjuk azt is, hogy az egyes utak milyen 
befektetésekkel, lehetőségekkel és lemondásokkal 
járnak. ezért fontos is, hogy a reális lehetőségek 
közül a nekünk leginkább testhezállót válasszuk.) 

mivel házilag akarunk (kell) piacot kutatni, egy dolog 
biztos: arra kell támaszkodnunk, amit saját magunk 
elvégezhetünk. ehhez adatokat kell gyűjtenünk, majd el 
kell gondolkodni rajtuk, azután újra adatokat gyűjteni, 
és ismét összegezni. ingyenes információt két forrásból 
szerezhetünk, ezek:

•  Az internet 
a (leendő) versenytársak egy részét biztosan 
megtaláljuk itt, és ötleteket gyűjteni is jól lehet a 
világhálóról.

•  személyes adatgyűjtés 
személyesen is meg kell győződnünk arról, hogy a 
környéken, a városban, az országban ki mit kínál, 
hogyan csinálja. egyebek mellett például az árakat 
is így lehet jól megismerni. ráadásul személyesen 
a nézelődésnél többet is tehetünk: beszélgethetünk. 
kérdezzük meg azokat, akik már előrébb vannak, 
mint mi, hogyan kezdték, mik voltak a nehézségeik. 
Hogyan lettek úrrá rajtuk? mit tanácsolnának nekünk? 
és persze megpróbálhatjuk faggatni a vevőket is. 
e beszélgetések sokféle módon történhetnek. 
lehetünk „segélykérő” kezdő, „álcázhatjuk” magunkat 
vevőnek, kereshetünk ismerősöket, akik beajánlanak 
barátaiknak stb.

Az alapkérdések a piackutatásban:
•  kik vannak még a pályán (a kínálat)? 

lehetőségeink feltérképezéséhez össze kell gyűjteni, ki 
kínál még a miénkhez hasonló „termékeket” a piacon. 
a legegyszerűbb, ha készítünk egy listát, amiben 
összegyűjtjük:

 •  kik azok, akik látszólag ugyanazt kínálják, mint amit mi 
szeretnénk?

 •  kik azok, akik valami hasonlót (is) készítenek, mint amit 
mi szeretnénk? (a lista összeállításakor cselekedjünk úgy, 
ahogy egy átlagos, a finom különbségekre érzéketlen 
vevő is tenne. ez sokat segít abban, hogy eldöntsük, mi 
minden látszik egyformának.)

Ha megvan a listánk, minden fontos piaci szereplőről 
igyekezzünk megtudni:
•  mit mond saját magáról? (és mit mondott néhány évvel 

ezelőtt, ha változott, miben és miért?)
•  mit mond a termékeiről, szolgáltatásairól? (mit emel ki, 

és mit „hallgat el”? mit tart fontosnak, meggyőzőnek, 
megkülönböztető értéknek?) 

•  kik és milyenek a vevői? (mennyien vannak? mennyire 
szoros a kapcsolata a vevőivel? mit szeretnek benne? 
van-e gyengesége a vevő szemében?) 

•  mit gondolnak róla a „piacon”? (miben számít jónak? 
miben egyedi? miben rossz? milyen a híre? változott-e – 
miben és miért – az elmúlt pár évben?) 

•  mennyit (lenne) képes termelni, eladni? Hány vevőt/
megrendelőt szolgál ki? miért nem többet/kevesebbet? 
melyek a korlátai? 

•  mennyiért adja el a termékeit? 
•  Hogyan indult a vállalkozása? mekkora tőkét fektethetett 

be? miként fejlődött mostanáig?

•  mit keresnek, és kik a vevők (a kereslet)? 
a teendő ugyanaz, mint az előbb: készítsünk egy 
listát arról, kik (vagy ha termékünk indokolja: milyen 
vevőtípusok) vásárolják az általunk forgalmazni kívánt (és a 
hasonló) termékeket, majd gyűjtsük össze róluk: 

 •  mit tartanak a termék legfontosabb értékének? 
(a vevő a legritkább esetben vágyik egyszerűen csak egy 
termékre – sokféle dolgot tarthat értékesnek abban, amit 
megvesz: egyediségét; funkcionalitását; elérhetetlenségét, 
drágaságát, olcsóságát, egyszerűségét stb.) 

 •  megtalálják-e pontosan azt, amit keresnek? miért (nem)? 
 •  van-e minden potenciális vevőnek pénze arra, amit 

valójában keres? akinek nincs, miről hajlandó lemondani 
az alacsonyabb árért? mennyire állandó, megbízható a 
vevő, lesz-e pénze holnap is tőlünk vásárolni? 
miért (nem)? 

 •  mennyire hűségesek a vevők azokhoz, akiktől most 
vásárolnak? miért (nem)?

•  mit és miként érdemes kínálnunk? Ha a fentiekkel 
végeztünk, már csak egy dolgunk van: megkeresni azokat 
a pontokat, ahol valami egyedit, a többiekénél jobbat 
nyújthatunk. ehhez az előző két pont kérdéseire szerzett 
ismereteinket kell összefésülni. azaz: 

 •  keressünk olyan vevőtípusokat, akiknek igényeit nem 
elégíti ki megfelelően a piac, vagy akiknek az igényeit 
valamiért mi jobban kielégíthetnénk, és 

 •  keressünk olyan versenytársakat (típusokat), akiknek piaci 
pozíciói gyengülőben vannak, vagy akikét kikezdhetnénk 
(mert valamely vevői igényt jobban ki tudunk elégíteni 
náluk). Ha találtunk ilyeneket, meg is határoztuk azokat a 
pontokat, ahol van igény a termékünkre és lehetőség is 
annak értékesítésére.
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vállalkozás tevékenységére. Ha terveink között szerepel 
a külföldi megjelenés is, akkor alapesetben ne legyenek 
benne sajátos magyar hangzók (mint például „ny”, „ű” 
stb.), és ne lehessen félreérteni az adott nyelven (sem). 
Ha cégnevünket egyben honlapunk doménneveként is 
használni kívánjuk, akkor a választás előtt nézzük meg, 
hogy az adott doménnév szabad-e.

a marketingterv elkészítésekor is fontos, hogy 
megőrizzük realitásérzékünket. a kommunikáció 
gyakran költséges dolog, még akkor is, ha nem a 
nagy reklámkampányokra, hanem vállalkozásunk 
kommunikációs megnyilvánulásaira – például 
névjegyekre, prospektusokra, honlapra – gondolunk. 
miközben fejlődő vállalkozásunk – másként fogalmazva: 
márkánk – kommunikációs lehetőségein gondolkozunk, 
fontos leszögezni, hogy a marketingre, kommunikációra 
fordított költségeket is ki kell majd termelnünk (azaz 
beépülnek majd termékünk, szolgáltatásunk árába).

a működési terv magáról a vállalkozás működéséről 
szól, beleértve a gyártást és magát a szervezetet is, 
tehát itt vállalkozásunk összes erőforrását tekintjük át, 
és tervezzük meg. a gyártás esetében be kell mutatni, 
hogyan kívánjuk előállítani a terméket vagy nyújtani a 
szolgáltatást, kikre kívánunk támaszkodni (beszállítók), 
milyen eljárásokat/folyamatokat alkalmazunk vagy 
szeretnénk alkalmazni. Fontos már itt jelezni, hogy 
milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, milyen 
továbbiakra lesz szükségünk. mindezekhez érdemes már 
itt költséget rendelni.

Amennyiben többen tevékenykednek a 
vállalkozásnál, szervezeti tervet is érdemes 
készítenünk. A szervezeti terv tartalmazza, hogy 
kik dolgoznak a cégnél, kiemelve, hogy kik a 
vezetők. tapasztalataikat is érdemes bemutatni, 
amennyiben jelentősen hozzájárulnak a vállalkozás 
sikeréhez. 

az üzleti tervnek a kockázatelemzés is az egyik 
elengedhetetlen része, mely vizsgálja:

•  a versenytársak várható reakcióját (ez ellen elsősorban 
úgy lehet védekezni, ha van valamilyen nehezen 
utánozható – pozitív – tulajdonsága az üzletünknek)

•  a külső tényezőket (ezeket többnyire úgy lehet 
kivédeni, hogy végiggondoljuk a potenciális 
veszélyeket, és valamilyen módon megpróbálunk 
felkészülni rájuk, pl. biztosítással)

•  a belső tényezőket (ezek ellen leginkább 
a kellőképpen körültekintő és megfontolt 
döntéshozatallal, a szervezet rugalmasságának a 
biztosításával, ill. a bekövetkezés előtti forgatókönyv-
kidolgozással lehet).

a pénzügyi terv elkészítéséhez talán külső segítségre is 
szükségünk lehet. számszakilag mutatjuk be mindazt, 
amit eddig szövegesen tettünk. a pénzügyi tervezés 
során megbecsüljük a bevételeket és a működési 
költségeket, felállítjuk az induló mérleget (milyen 
eszközeink vannak, ezeket mennyire saját erőből vagy 
külső forrásból finanszíroztuk), készítünk egy beruházási 
tervet (mire lesz szükségünk), az induló mérleg és 

versenyelemzés keretében sorra kell venni 
versenytársainkat, különös tekintettel arra, hogy 
mi miben leszünk másak vagy jobbak náluk. 
fontos szempont lehet a versenytársak esetében 
a termék/szolgáltatás, célcsoport, árazás, 
értékesítés, valamint a hírnév kérdésköre. 

a marketingterv arról szól, hogy pontosan hogyan is 
érintkezünk majd a piacunkkal, azaz hogyan akarjuk 
majd értékesíteni termékünket, és milyen promóciót 
(reklám, pr, eladásösztönzés stb.) tervezünk. 

a marketingterv mindenekelőtt bemutatja a piaci 
működés közegét, azt az ágazatot, ahol előállítjuk, 
majd eladjuk termékeinket vagy szolgáltatásainkat. 
az elvont, hatalmas piac helyett megfogalmazzuk azt 
a jóval konkrétabb piaci területet, ahol tevékenykedni 
szeretnénk. meghatározza a célcsoport(ok) ún. 
demográfiai és pszichológiai jellemzőit, vásárlási 
szokásait, fizetőképességét, elérhetőségük módját 
stb. (mindez akkor is igaz és megfontolandó, ha 
adott esetben nem konkrét termékünket, hanem 
tehetségünket, kreativitásunkat, szakmai tudásunkat 
visszük piacra, hiszen ezek is árucikkek.) 

a marketingtervnek is ki kell térnie a versenytársainkra, 
hol adnak el, milyen az árpolitikájuk, és hogyan 
kommunikálnak azok, akik ugyanabban a körben 
mozognak a piacon, mint mi. mielőtt nekilátunk 
ötletelni, tervezni, gyűjtsünk még információt 
versenyelemzésünkhöz. nézzük meg a sikeres márkákat 
és üzeneteiket, csoportosítsuk őket, elemezzük, hogy 

melyik miért tetszik, és melyik miért nem.
pozicionáljuk magunkat. Gondoljuk végig, mik azok 
az előnyök, amik csak tőlünk, szolgáltatásainktól, 
termékeinktől várhatók! miért lesz a vevőnek jó, ha 
nálunk vásárol, miért lesz jó neki, ha szerződtet minket, 
ha partnerünk lesz valamelyik piacon? ezeknek a 
kérdéseknek a megválaszolása elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy nyerő marketingstratégiát 
építhessünk, stratégia nélkül pedig nem fogjuk sikerrel 
alkalmazni a  rendelkezésünkre álló kommunikációs 
eszközöket sem.

vállalkozásunk minden megnyilvánulása – a 
választott névtől és vizuális jegyektől az 
árazáson, az esetleges hirdetéseinken keresztül 
a saját megjelenésünkig – kommunikáció, és 
mint ilyen, visszahat rá. ezerféle formában és 
eszközön kommunikálunk, és ez a sokszínűség 
akkor működhet majd jól, ha van egy olyan 
alapgondolata, közös jegye, ami mindenhol 
megjelenik. A kommunikáció alapja ennek a 
gondolatnak, üzenetnek a megtalálása. 

egyéni vállalkozásnak nem lehet fantázianeve, csak „X. 
y. egyéni vállalkozó”-ként nevezhetjük magunkat, ahol az 
„X. y.” a nevünket jelöli. Ha egyéni vállalkozók vagyunk, 
de szeretnénk fantázianevet, akkor egyéni cégként kell 
bejegyeztetnünk vállalkozásunkat a cégbíróságon. Ha 
bt.-t, kft.-t alapítunk, akkor a cégnév kötelező kellék, 
aminek egyedinek kell lennie. célszerű egy kis időt 
áldoznunk a legmegfelelőbb név kiválasztására. a jó név 
rövid, könnyen megjegyezhető, könnyen kiejthető, utal a 
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a beruházási terv alapján mérlegtervet készítünk, ez 
alapján megbecsüljük a külső forrásigényt (cash flow-
terv segítségével) – ha van ilyen –, és megnézzük a 
pénzügyi bevételeinket és kiadásainkat. Ha a működési 
és pénzügyi eredményeket összevetjük, elkészül a 
vállalkozás adózás előtti eredménye. becsléseink 
finomításával tökéletesítsük az üzleti tervet, és közben 
mindig figyeljünk arra, hogy a három fontos pénzügyi 
kimutatás (eredmény kimutatás, cash flow, mérleg) 
egymással kapcsolatban van. Ha a szöveges részben 
egy bevételi vagy költségelem megjelenik, ennek 
szerepelnie kell a számszaki részben is. 

Ha nagyon részletes pénzügyi tervet kell készítenünk, 
hasznos lehet tanácsadó vagy könyvelő segítségét 
kérni, akik részletkérdésekben (mint például költségek 
elszámolása, eszközök értékcsökkenése, bérjárulékok 
vagy adók) eligazíthatnak, de az alapokat bárki 
összeállíthatja. a legfontosabb, hogy bármilyen kedves 
is nekünk a saját ötletünk, lehet, hogy üzletileg nem állja 
meg a helyét, ezért a legfontosabb, hogy igyekezzünk 
objektív és reális tervet készíteni. ehhez néhány szabályt 
érdemes betartanunk. 

A pénzügyi tervet célszerű számítógépen 
összeállítani, ms excelben felépíteni, így könnyen 
látható, hogy egy-egy eleme – mint például 
egy termék ára vagy mennyisége, valamilyen 
költség –, milyen mértékben módosítja a tervet. 
Ha új üzletről van szó, legalább az első évet 
érdemes havi, a későbbieket már elegendő éves 
bontásban elkészíteni. legalább három évre szóló 
pénzügyi tervet készítsünk, de öt évnél nem kell 
hosszabb. Ahhoz, hogy reális terv szülessen, 
ajánlatos mindent a részleteiből felépítenünk, 
lehetőség szerint minél jobban alátámasztott 
számokkal, így valószínű, hogy a végeredmény is 
a realitásokat fogja tükrözni. elsőként írjunk össze 
minden, az üzlettel, a szolgáltatással kapcsolatos 
alapfeltételezést, ezekből számíthatók majd a 
bevételek és a költségek. A pénzügyi modell 
felépítése során mindig a részleteket tervezzük 
meg először, és úgy haladjunk az egész felé.
Azaz, például a bérköltségek megtervezésénél 
először azt kell látnunk, hány ember kell a 
szolgáltatáshoz, termeléshez, adminisztrációhoz; 
hol mennyi az egy főre eső bér és járuléka.

A pénzügyi terv tartalma:
•  a termék/szolgáltatás piaca és a bevételek: kik lehetnek az 

ügyfelek, a vevőkör mérete és növekedése, közülük mennyit 
érhetünk el, és hogyan, ők mennyi szolgáltatást/terméket 
vesznek igénybe, van-e versenytárs? 
ezek tervezése a rendelkezésre álló adatok hiányában sok 
kreativitást is igényelhet, érdemes több megközelítésből is 
becsléseket készítenünk. mindezekből kalkulálhatjuk az árbevételt.

•  költségek, amiket érdemes típusok szerint bontanunk: 
 •  anyag jellegű költségek: ez tevékenységenként igen 

különböző lehet. egy építésznél fontos és drága lehet 
egy tervezőszoftver ára és licencdíja, egy kellően nagy 
teljesítményű számítógép vagy laptop, egy boltos esetében 
a bolt és a berendezés bérlete és fenntartása, egy termelő 
cég esetében az alapanyag-mennyiség (ahol fontos lehet 
a hulladék mértéke is), az energia, a szükséges eszközök 
(ideértve a szerszámokon túl a polcokat, asztalt, székeket 
is), de akár a honlap költségei is. Gyakorlati kérdés, hogy az 
eszközöket bérelhetjük-e, vagy mindent meg kell vennünk. 

 •  bér jellegű költségek: hány ember kell a tevékenységhez 
vagy munkánk támogatásához, az értékesítéshez, az 
adminisztrációhoz, és mennyiért; hogyan fog a munkaerőigény 
növekedni a bővüléssel, és mindezekre mennyi bérjárulékot kell 
fizetni? különösen szolgáltatás jellegű tevékenységeknél nagyon 
fontos a megfelelően képzett munkaerő költségének becslése. 

 •  egyéb költség, ami mindig lesz: informatikai, kommunikációs, 
jogi és banki költségek, helyi adók, járulékok, illetékek és a 
többi, és a többi... 

•  befektetett eszközök: beruházás, felújítás, fejlesztés, amortizáció 
(vagy értékcsökkenés), ami például akkor fontos, ha nagy 
értékű beruházásunk lesz, mint például egy laptop vagy szállító 
jármű. az amortizáció elszámolható költség lehet, így adónkat 
csökkentheti, ám mégsem jelent készpénzkiadást, mivel az 

eszköz értékének csökkenését ismeri el. ez a készpénzáramlás 
tervezésekor lényeges. 
Fontos, hogy megosszuk vállalkozásunk költségeit aszerint, 
hogy a szolgáltatás bővülésétől függő, ún. változó költség vagy 
attól független, ún. állandó költség, amit mindenképp fizetni kell. 
(Fix kiadásaink sajnos akkor is lesznek, ha lassabban indul be 
az üzlet, vagyis eleinte nincs annyi vevőnk, mint terveztük.) a 
bevételekből és a költségekből már kijön a működési eredmény.  
ezt követően érdemes elvégezni a fedezetelemzést (vagyis 
milyen mértékű nyereség várható a tevékenységből), 
illetve kiszámolni, hogy – figyelembe véve változó 
és állandó költségeink nagyságát – milyen minimális 
szolgáltatásmennyiségnél válik nyereségessé az üzlet 
alaptevékenysége, függetlenül például a rendkívüli tételektől és a 
választott finanszírozási mód költségeitől.  
ezt követően tervezhetők az egyéb rendkívüli bevételek és 
kiadások (ezeket eleinte a tervezett bevételek és kiadások 
10–15 százalékára tervezhetjük); a pénzügyi (például kamat) 
bevételek és kiadások (a nagysága jórészt attól függ, hogy a cég 
saját pénzét használja-e vagy hitelt vesz fel); valamint a fizetendő 
adók és az adózott eredmény. 

•  beruházások: ha nagyobb értékű gépre, eszközre, ingatlanra 
(például bemutatóterem, iroda), számítógépre lesz szükségünk, 
annak fontos lesz a beszerzése, az évente elszámolható 
amortizációja (mivel ez csökkenti adónkat), karbantartása 
(mert ez költséget jelent majd), és finanszírozása (ami lehet 
saját erőből vagy hitelből, aminek persze költsége lesz). ennek 
tervezését az üzlet indulásához és növekedéséhez kell igazítani. 

•  Finanszírozás: itt a saját erőt, külső (hitel) finanszírozást és a 
költségeket tervezzük. 

•  cash flow: ebben követhetők a pénzmozgással járó kiadások és 
finanszírozásuk. 
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minél pontosabbak a részletek a pénzügyi tervben, 
annál több buktatót kivédhetünk, annál kisebb lesz 
az eltérés a valóságtól. minél rövidebb időszakokra 
bontjuk az üzleti tervet (éves helyett negyedéves, 
havi vagy heti), annál pontosabban tervezhető, 
hogy adott időszakban lesz-e elég pénzünk a 
működésre, vagy kölcsönre szorulunk. Ugyancsak 
pontosabban követhető, hogy teljesíthetjük-e 
az üzleti tervet, vagy módosítanunk kell menet 
közben. 

készítsük el a pénzügyi terv szöveges mellékletét is, 
amelyben leírjuk a finanszírozási tervet, aminek része, 
hogy mekkora a saját erőnk, van-e befektetőnk, 
milyen feltételekkel, mennyi időre és mennyi hitelre 
van szükségünk, és a hitel költségei kitermelhetők-e 
az üzletből. a szöveges leírás sokszor rávilágít a még 
kiaknázatlan erősségekre és lehetőségekre, de akár a 
tevékenység üzleti életképtelenségére is. 

készítsünk érzékenységi vizsgálatot (mi történik például, 
ha 20 százalékkal felemelik a bérleti díjat; megjelenik 
egy versenytárs 30 százalékkal olcsóbb termékkel, 
szolgáltatással; megnő az alapanyag ára; három 
munkatárs kell kettő helyett, 15 százalékkal magasabb 
bruttó bérért). ezáltal láthatóvá válik, hogy mekkora 
tartalékok vannak az üzleti tervben, mennyire „szoros” 
a finanszírozás. Fontos, hogy a pénzügyi terv ne legyen 
„kicentizve”, az érzékenységi vizsgálat alapján bánjunk 
óvatosan a bevételtervezéssel, és hagyjunk vésztartalékot 
a költségekre. különösen a kezdeti időszakra komolyabb 
tartalékokkal számoljunk, mivel a költségek mindig jóval 
előbb jelentkeznek, mint a bevételek. 

követnünk kell az eltéréseket az eredeti pénzügyi tervhez 
képest, és ha lehet, keressük meg az okokat is, minél 
alaposabban. Ha az látható, hogy bármely irányba folyamatos 
az eltérés a tervtől, akkor módosítani lehet, és kell is.
a tervezésnél mindig jobb konzervatívnak, óvatosnak lenni, mint
optimistának. ezért pozitív irányba csak nagyon átgondoltan 
módosítsunk, a kedvezőtlen változást viszont annál szigorúbban 
kezeljük. nagyon gyakran azonban nem szabad módosítgatni a 
pénzügyi tervet, mert ezzel követhetetlenné válik az eredeti cél 
számunkra és a finanszírozónak (bank vagy befektető) is. 

a mellékletekbe tegyünk minden olyan anyagot, ami szerintünk 
alátámasztja az üzleti tervet, és eddig még nem mutattuk be, 
illetve, amire alapoztad a döntésünket. 

ne felejtsünk el egy 2-3 oldalas vezetői összefoglalót tenni az 
üzleti terv elejére a legfontosabb megállapításokkal. legyen jól 
kidolgozva, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a részletekbe 
az elején még nem néznek bele, viszont ezt a részt biztosan 
minden érdeklődő elolvassa majd.16

számos internetes portálon bővíthetjük ismereteinket az 
üzleti tervezésről, pl.:
•  „vállalkozás okosan”: https://www.vallalkozas-

okosan.hu/uzleti_terv_keszitese)
•  „vállalati pénzügyek” blog: https://vallalatipenzugyek.

blog.hu/2018/04/11/hogyan_keszits_uzleti_
tervet_lepesrol_lepesre

•  „vállalkozói portál”: http://vallalkozoiportal.gov.hu/
az-uzleti-tervezes

•  „sikermarketing” honlaptervezés és marketing: 
https://www.sikermarketing.hu/uzleti-terv-hogyan-
keszitsek-uzleti-tervet/
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A vezetés feladata a vállalkozás megtervezése, 
szervezése, vezetése vagy irányítása, 
koordinálása, motiválása és ellenőrzése annak 
érdekében, hogy az előre meghatározott célokat 
teljesíteni tudják, és a vállalkozás egy sor tervezett 
folyamaton (projektmenedzsmenten) keresztül 
növekedhessen.

a mai modern formájában a projektmenedzsment az 
1950-es évek elejére nyúlik vissza, noha a gyökerei 
még korábbiak, a 19. század utolsó éveire tehetők. 
ahogy a vállalkozások ráébredtek a projektek köré 
szervezett munka előnyeire, úgy alakult ki lassan a 
projektmenedzsment módszertana.
a projektmenedzsment alkalmazásával a vállalkozások a 
vevők elvárásainak hatékonyabban meg tudnak felelni, 
így jobb eredményeket tudnak elérni, és javítani tudnak 
az általános teljesítményükön.
még a tapasztalt menedzserek számára is hasznos lehet 
a projektmenedzsment elemeinek kritikus felülvizsgálata, 
amelyen keresztül a menedzser tájékoztatást kap arról, 
milyen hatékonyan dolgoz ki, tervez meg és visz véghez 
projekteket, és min szükséges javítani a munkájában.

a projektmenedzser szerepe nagyfokú felelősséggel 
jár. a projektmenedzser feladata irányítani, felügyelni és 
ellenőrizni a projekteket a kezdetektől a zárásig.

a projektmenedzser nem végez projektmunkát, 
elegendő a projekt menedzselése: a projekt és a végső 
cél meghatározása, kezelhető feladatokra történő 
bontása, a megfelelő erőforrások beszerzése, csapat 
kialakítása és motiválása a munka időben történő 
elvégzésére, a befektetők rendszeres tájékoztatása az 
előrehaladásról, értékelés és monitoring, valamint a 
projektben rejlő kockázatok enyhítése.

a projektek soha nem teljesen úgy alakulnak, ahogy 
terveztük. a projektmenedzsereknek meg kell tanulniuk 
alkalmazkodni a változáshoz, és kezelni is kell tudniuk 
a változást. a projektmenedzsernek egy sor készséggel 
kell rendelkeznie ahhoz, hogy sikeres lehessen: vezetői 
képességek, bánnia kell tudnia az emberekkel (vevők, 
beszállítók, részlegvezetők, projektcsapat), hatásos 
kommunikációs képességek szóban és írásban, 
befolyásolás, tárgyalókészség, konfliktuskezelés, 
tervezés, szerződések kezelése, pontos becslések, 
problémamegoldás, kreatív gondolkodás, 
időmenedzsment stb. a projektmenedzser személyisége 
eredményorientált, kezdeményező, az ellentmondásokra 
rugalmasan reagáló, hiszen napjaink változó üzleti 
környezetében kevés dolog egyértelmű. 

A projekt olyan tervezett változás vagy fejlesztés, 
mely az életünk minden területén jelen van. 
legyen szó költözésről, nagytakarításról vagy 
komplex munkahelyi feladatokról, bizonyos szintű 
tervezés, stratégiaalkotás, határidőkhöz szabott 
projektszerű kivitelezés szükséges ahhoz, hogy 
maradéktalanul el tudjuk végezni, és elégedettek 
legyünk a végeredménnyel. A sikeres emberek 
komoly projektszemlélettel rendelkeznek, 
mely lehetővé teszi számukra, hogy ne csupán 
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, 
hanem előre lássák a változás irányát, és ezáltal 
még extrém környezetben, rendkívül stresszes 
és kevéssé kiszámítható helyzetekben is 
boldoguljanak.

a projekt nem más, mint életünk valamely területén, 
illetve a vállalkozásunkban történő tervezett változtatás, 
fejlesztés. a napi munka során végzett rutinfeladatok 
nem projektek. tulajdonképpen minden vállalkozó 
projekteken keresztül hoz létre újat a vállalkozásában.

a projektek típusai:

•  beruházás (pl. a telephely kialakítása)
•  szervezetátalakítás 

(eg. az iso szabvány bevezetése)
•  programprojekt 

(eg. kiállításon való részvétel)

a különböző szakirodalmak számos módon 
csoportosítják a projekteket még a fentieken túlmenően 
is. sokan önálló projekttípusként kezelik az informatikai 
projekteket vagy a kutatás-fejlesztési projekteket is.

vállalkozásunkban csak nagyhatású, látványos 
projekteken érdemes dolgozni, melyek a hosszútávú 
céljainkhoz igazodnak. Ha az időt kis volumenű, kevés 
hozzáadott értéket jelentő vagy elkülönülő projektekre 
fordítjuk, nem csak a vállalkozás erőforrásait pazaroljuk 
el, hanem potenciálisan kívánatosabb lehetőségeket is. 
a projektmenedzsernek tisztán kell látnia a projekt és a 
stratégiai irány között húzódó egyenes vonalat.

minden projektnek olyan változást kell generálnia a 
vállalkozásban, mely a szervezeti kultúrára is kihat. 
a szervezeti kultúra javítása alapkövetelmény minden 
projekttől, biztosítja az üzlet felfutását, korszerűsítését 
és rugalmassabbá tételét. az üzleti élet olyan gyorsan 
változik, mint a gondolat, és a projekteknek ugyanezzel 
a sebességgel kell eredményt hozniuk.

proJektmenedzsment
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A projektek eredményorientáltak.
A projektmenedzsernek világosan kell közölnie 
a célt olyan módon, hogy az mindenki számára 
érthető legyen. 

Ugyancsak rendszeresen konstruktív visszajelzést 
kell adnia a projektcsapatnak. a rendszeres 
kommunikációnak köszönhetően a csapat tudni 
fogja, hogy a projektmenedzser az irányítása alatt 
tartja a dolgokat, és a problémákra időben reagálni 
fog. a projektmenedzser kapcsolatban áll az összes 
befektetővel, és ha probléma adódik, tudja kommunikálni 
a változásokat. a kommunikációs eszközök az emailtől 
az okos telefonig vagy a személyes megbeszélésig 
terjednek, és a projektmenedzser tudja, hogy kell 
őket használni a csapattal történő kapcsolattartásra. 
a jó tárgyalókészség része a kommunikációnak. 
projektvezetőként állandó tárgyalásban vagyunk.

csak úgy tudjuk a projektcélokat teljesíteni az előre 
meghatározott időre, ha a célokat feladatokra bontjuk, és 
időrendbe állítjuk. ez az ütemezés, a projektmenedzseri 
munka lényege: reális ütemezés felállítása és az 
erőforrások hadrendbe állítása annak érdekében, hogy 
a projektet időben lezárhassuk sikeresen. sok eszköz áll 
rendelkezésünkre ebben a folyamatban, a legfontosabb 
közülük egy online Gantt táblázat, amely vizuálisan 
szemlélteti a feladatokat, azok időtartamát, elemeit és a 
mérföldköveket.

a teljesítménymutatók (angolul: key performance 
indicators – kpis) fontos szerepet töltenek be 
a kívánatos és meghatározott stratégiai célok 
azonosításában és az előrehaladás mérésében. 
mennyiségi és minőségi teljesítménymutatókat 
különböztetünk meg, melyek a rendszeres előrehaladási 
jelentés alapját képezik, és teljes biztossággal jelentős 
rálátást adnak az elért teljesítményre.

a projektvezetőknek le kell ülniük a projekt 
szponzoraival, a vezetőkkel, a befektetőkkel és a 
csapatokkal a projekt indulásakor, és pontosan le kell 
fektetniük az egyes teljesítménymutatókra vonatkozó 
elvárásaikat. Ha ezek már az elején homályosak, hogy 
tudná a projekmenedzser meghatározni azokat az 
adatokat, melyeket megszűrve össze tudja gyűjteni a 
hasznos, aktuális és releváns üzleti információkat?

a túl sok információ épp olyan rossz, mintha nem lenne 
egyáltalán. a projektmenedzser feladata, hogy megtalálja 
és hasznosítsa azokat az eszközöket, melyekkel a több 
forrásból rendelkezésre álló releváns valós adatokat ki 
tudja nyerni, és mint gyorsan és könnyen hozzáférhető 
teljesítménymutatókat vizuálisan meg tudja jeleníteni a 
csapat részére. ez segíti a csapatot és a befektetőket 
annak gyors megértésében, hogy áll a teljesítés a 
projektcélokkal történő összevetésben.

A projektmenedzser az örökös fejlesztés 
állapotában van. folyamatosan felül kell 
vizsgálnia a folyamatokat, a belső erőforrásokat, 
a technológiákat, a szervezeti kultúrát stb., mivel 
ezzel tudja biztosítani, hogy a közreműködő 
partnerek, elsősorban a befektetők igényei és a 
stratégiai célok teljesülnek. Ami ma beválik, nem 
biztos, hogy holnap is működni fog.
A projektmenedzser a folyamatos fejlődés révén 
tud lépést tartani.

egy projektmenedzsernek sokrétű tapasztalatra van 
szüksége. a legfontosabb természetesen, hogy tudjon 
projektet kezelni az idő- és a költségkorlát figyelembe 
vételével, elnyerje a befektetők bizalmát, hatékonyan 
motiválja az általa vezetett csapatot, és így sikerre vigye 
a projektet.

a projektek jellemzői határozzák meg a szükséges 
projektmenedzseri készségeket.

a legtöbb projektnek költségvetési korlátai 
vannak, melyek általában meglehetősen szűkek. 
a projektmenedzser egyik legelső feladata, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a projekt költségvetése 
megfelel a projekt pénzügyi igényeinek, és a költségek 
az ellenőrzése alatt maradnak a projekt teljes időtartama 
alatt.  Jelentős képesség kell annak kifundálásához, 
hogyan préseljünk ki minden fillért a korlátozott 
forrásokból.

minden projekt egyedi és összetett. ezért minden 
projektvezetőnek képesnek kell lennie gyors döntéseket 
hozni, és a problémákat megoldani a siker érdekében. 
egy sor ok miatt lecsökkenthetik egy projekt 
erőforrásait vagy halaszthatják el döntő részeit, a 
projektmenedzsernek ezekre is megoldást kell találnia. 
bármilyen lehet a helyzet, a projektmenedzser mindig 
nyugodt marad, és tiszta fejjel gondolkodik.

egy projekt megtervezése, legyen az nagy vagy kicsi, 
kockázatot foglal magába. a munka része, hogy ezeket 
a kérdéseket még azelőtt lássuk, hogy probléma válna 
belőlük. 

Jó vezetői képességek szükségesek az elejétől a 
végéig: a befektetőket lényegretörően tájékoztatni 
kell, a csapatot pedig bevonni és motiválni. a 
projektmenedzsernek meg kell nyernie magának 
a csapatot, és folyamatosan építenie kell a 
csapatszellemet. a hatékony projektmenedzser 
kiválóan nyeri el mások bizalmát. a feladat és a 
felelősség leosztásával a projektmenedzser azt üzeni a 
csapattagoknak, hogy rájuk lehet bízni a kulcsfontosságú 
feladatokkal járó felelősséget. 

a kreativitás és a humorérzék segít abban, hogy a 
problémákra más szemszögből tudjunk tekinteni.
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nem olyan egyértelmű eldönteni a projektről, 
hogy sikeresnek értékeljük, vagy sikertelennek, 
mivel minden projektnek általában sok érintettje 
van, s nekik mások az igényeik a fejlesztéssel 
kapcsolatban. A projektek sikerességével az utóbbi 
30 évben számos komoly kutató foglalkozott.

az 1980-as évek előtt a projektek sikerét elsősorban 
pénzügyi szempontok alapján mérték, mint a nyereség, 
befektetés megtérülési számítások és termelékenység 
hatásfoka, stb. majd többen is kutatni kezdték, hogy 
vajon mik lehetnek a meghiúsult projektek bukásának 
okai. roger atkinson modelljében a projektek sikerének 
mérésére a költség, idő és minőség hármasát kezdte 
használni, amit “acél háromszög”-nek nevezett (iron 
triangle), illetve mások ugyanezt “arany háromszög”-
ként emlegetik. ez a szemlélet a projektmenedzsment 
szempontjából minden igényt kielégített, de a projektek 
hasznosságának megítélésére sokszor mégsem adott 
kielégítő eredményt. mit is mondott ez a modell: akkor 
sikeres egy projekt, ha a meghatározott költségvetésből 
– s azt semmiképpen sem túllépve – az eltervezett 
határidőre – s nem később – a definiált minőségi 
paramétereknek megfelelő outputot szolgáltat.

Folytatva a szakirodalmak történeti vizsgálatát, baccarini 
(1999) már azt állapította meg, hogy a projektsikert két 
egymástól független sikertényező kielégítésével lehet 
elérni: a projektvezetés sikerigénye elérésével és vele 
párhuzamosan a projekt-termék sikerének elérésével. 

a projektvezetés sikere elsősorban a folyamatra 
vonatkozik, azaz a projekt sikeres végrehajtásával (ami 
az aranyháromszögön belüli befejezést jelenti) érhető 
el, míg a projekt-termék sikere az output termékek 
használatba vételének sikerét jelenti. pinkerton 
(2003) baccarinivel közösen fejlesztette tovább ezt 
a gondolatot, és megállapították, hogy habár a két 
sikertényező független egymástól, a projektsiker az 
egész projektre vonatkoztatva csak a kettő együttes 
megléte esetén érhető el.17 

a projektmenedzsment témakörében is bőven találunk 
további információkat az interneten, pl.: a Wikipédián: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment 
és a microsoft oldalán: https://www.microsoft.com/
hu-hu/microsoft-365/business-insights-ideas/
resources/guide-for-project-management.

a magyar projektmenedzsment szövetség 
(https://pmsz.hu/) inspiráló tudástárral, szakmai 
rendezvényekkel és képzéssel áll mindazok 
rendelkezésére, akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket a 
projektmenedzsment területén. 

A projektmenedzsment lépései:
1.  a rövid- és hosszútávú célok kitűzése a projektmenedzs-

ment egyik legfontosabb része. az előre meghatározott 
célok keretet adnak a projekt keretében megvalósítandó 
mindennapi feladatoknak. a cél határozza meg a projekt 
kimenetelét. a jó cél – szóljon az bármilyen időtávra -, 
pontosan meghatározott, elérhető, motiváló, megvalósulása 
pedig nyomon követhető, ellenőrizhető. Ügyeljünk arra, hogy 
az egyes célkitűzések, elképzelések semmilyen módon ne 
kerüljenek ellentmondásba egymással. Fontos, hogy az adott 
cél a megadott időkereten belül, realista becslések szerint is 
teljesíthető legyen. részletesen le kell írnunk, milyen változást 
fogunk létrehozni a projekt eredményeként. 

2.  a projekt tevékenységeit alaposan meg kell tervezni, és ez 
alapján végrehajtani. listaszerűen össze kell írnunk, hogy 
milyen tevékenységeket kell a projekt során elvégeznünk. 
minden projekttervünket és -tevékenységünket pénzügyileg 
is meg kell támogatni, költségeket kell hozzájuk rendelni. 

3.  meg kell vizsgálnunk, hogy mely tevékenységek végezhetők 
egymással párhuzamosan, s melyek azok, amikor csak ak-
kor indulhatnak el, ha egy másik befejeződött. világosan kell 
látnunk, ahogy a különböző tevékenységek egymásra épül-
nek, és ki kell tudnunk használni a párhuzamos tevékeny- 
ségekből adódó szinergiákat a projekt-végrehajtás maximális 
hatékonysága érdekében.

4.  Ha elkészült a tevékenységstruktúránk, akkor meg kell 
vizsgálni, hogy lesz-e hozzá elég emberünk, eszközünk, 
technológiánk. minden tennivalót számszerűsítsünk (mun-
kaerő-létszám, berendezések mennyisége stb.) és árazzunk 
be. Ha már előre látszik, hogy valamiből nem lesz elegendő 
a folyamat valamely pillanatában, akkor döntenünk kell, hogy 
vásárolunk-e, szerzünk-e, vagy átstrukturáljuk a folyamatunkat. 
ezt hívjuk erőforrástervezésnek.

5.  miután erőforrásokat rendeltünk a feladatainkhoz, az időkere-
tet is meg kell részletesen határozni, hogy lássuk az egyes 
tevékenységek időbeli és pénzügyi ütemezését. ezt hívják 
időtervezésnek. Ha azt látjuk, hogy nem tudjuk bármely 
tevékenységünket egy adott időpontban finanszírozni, ismét 
átszervezésre van szükség. ne feledjük: ha egy indokolt 
költségelemet nem is terveztünk, attól az még fel fog 
merülni a projekt végrehajtása során, sőt, súlyos likviditási 
problémákat okozhat a vállalkozás működésében.

6.  megvalósítás közben folyamatosan vannak monitoring-fela- 
datai a projektgazdának. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
megvalósítás és a monitoring egy-egy projektszakaszon belül 
párhuzamosan zajlik. Össze kell hasonlítani a megvalósult 
eredményeket a tervezettekkel. tehát a monitoring egy 
infomációszerzés, amelynek célja, hogy akkor értesüljünk 
a felmerülő problémákról, eltérésekről, amikor még közbe 
tudunk lépni, még javíthatók az esetleges hibák: s nem csak 
akkor, amikor már túl késő minden beavatkozás.

7.  a projektjeink végén mindenképpen végezzünk értékelést, 
még akkor is, ha nem kötelez erre senki, mert nem vontunk 
be külső forrást a végrehajtásba. a tapasztalatok megfogal-
mazása, összefoglalása segítség a következő projektnél. 
Ha mindez írásban történik, akkor jól használható a követ-
kező projektünk szükségletelemzésének elkészítésénél. 
a tapasztalatok összegyűjtése, formalizálása, a szervezeti 
tudás részévé tétele minden vezető elemi érdeke. csökkent- 
hetjük a kockázatokat, ha nem csak az az egy munkatárs 
ismeri a projekt tapasztalatait, aki a projekt vagy egy-egy 
projektrészlet végrehajtását végezte. a formalizálás lehet egy 
cikk, esettanulmány, nagyobb cégek esetében belső konfe- 
rencia vagy nyilvános szakkonferencián való részvétel is, ahol 
esetleg mások projektjeihez tudunk kapcsolódni partnerként 
a tapasztalatainkkal.
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A Crm iránti igény - jellemzően - egy vevőszolgálat 
létrehozásában fogalmazódik meg, általában azzal 
a céllal, hogy a szolgáltató és a vevő kölcsönösen 
„eljusson” egymáshoz. ezért fontossá válik az 
interaktivitás. A Crm ernyője alá vonható az értékesítés, 
a marketing, a szerviz, de a Hrm, vagyis Human 
resource management, a belső emberi erőforrás 
kezelése, továbbá minden rendű dokumentum 
gondozása és az ügyfélportál létrehozása.

a crm bevezetésének egyik alapvető célja a vevői 
lojalitás erősítése, kialakítása. igen előnyös, ha a biztos 
vevők, valamint a biztos vevői körbe „belépők” száma 
mérhető. kicsit nehezebb a helyzet a vállalat egyes 
termékeivel kapcsolatos lojalitás mérésekor, noha erre - az 
ügyfélmenedzselésen belül - külön figyelmet kell szentelni.

Fontos az egyszerű kezelhetőség, függetlenül a vállalkozás 
méretétől, fejlettségi szintjétől, tevékenységi körétől és 
meglévő informatikai infrastruktúrájától. a crm-rendszer 
előnye, hogy rövid idő alatt testre szabható.

a crm működtetéséhez elsősorban egy számítógépes 
rendszer szükséges, de ennek híján is kialakítható 
a projekt. Fontos, hogy a rendszerbe betáplált 
információhalmaz lehívható, illetve a rendszer 
ellenőrizhető legyen. a crm-rendszer irányításának 
munkakörében célszerű független feladatkörű személyt 
alkalmazni. a crm-rendszerek megvásárlásához, illetve 
integrálásához nem szükséges az adott vállalkozásnál 
informatikai szakembergárda. a crm alkalmazását 
- általában - tanácsadás vezeti be. a tanácsadók 
egyfelől javaslatot tesznek a kontaktmenedzsmentre 
(arra, hogy a cég miként tartsa kapcsolatát az 
ügyfelekkel). call centerek és más it-megoldások 
jöhetnek szóba, de terjed a webes kontakt is. az egyes 
ügyfélszolgálati típusokra nincs piaci becslés, értéküket 
tekintve - vélhetően - a call centerek képviselik a 
legnagyobb arányt. ennek oka, hogy magyarországon 
az ügyfélkapcsolat elsődleges eszköze - legalábbis az 
ügyfelek részéről - a telefon. a jövő iránya azonban a 
multimédiás kontaktpiac,  valamint a unified messaging, 
az egységes üzenetközvetítési rendszer.19

Az ügyfélmenedzsment az ügyfélkapcsolat 
kezelés (Customer relation management - 
Crm) szinonimája. Az ügyfélmenedzsment 
az ügyfélszerzéssel (potenciális ügyfelek), 
ügyféltámogatással és ügyfélmegtartással 
(meglévő ügyfelek), valamint ügyfél-
visszaszerzéssel (elvesztett ügyfelek) foglalkozik.18

a vállalkozások üzleti helyzetüket ügyfélkapcsolati 
rendszerük „átszabásával” is erősíteni tudják. az a 
cég, amelyik ezt a döntést elmulasztja, vagy halogatja, 
hatalmas hátrányba kerülhet, sőt megkockáztatható: 
idővel piacot veszít, és kibukhat a versenyből.

a crm egyrészt az ügyfelektől érkező, másrészt a 
vállalattól az ügyfél számára átadott információk útját 
és minőségét jeleníti meg. a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy minden szélesebb partneri körrel rendelkező 
vállalkozás eljut - legtöbbször már szerveződésének 
fázisában - ahhoz a ponthoz, amikor meghatározza 

ügyfélkapcsolati munkáját. nem elsősorban az üzleti 
partnerekkel, hanem az úgynevezett végfelhasználókkal, 
azokkal, akik „kedvéért” (érdekében) a piacon, a 
gazdaságban tevékenykedik.

az ügyfélkapcsolat néhány sajátos formája még ma 
is létezik, a panaszkönyv például a legfejlettebb piaci 
és technikai viszonyok mellett ma is használatos. 
az ügyfélmenedzsment tipikusan a szolgáltató 
vállalatok versenyterepe lett. annál is inkább, hiszen e 
cégek versenyképessége - miután a piac felosztása 
gyakorlatilag befejeződött - az ügyfélkezelés minőségén 
és hatékonyságán múlik.

magyarországon is kialakult a crm-megoldások piaca, 
ahol tucatnyi informatikai szolgáltató tevékenykedik. 
természetesen a költségeket az igények és a lehetőségek 
alakítják. a crm-rendszer bevezetését hosszas, hetekig 
tartó megbeszélések előzik meg a crm-rendszerrel 
szemben támasztott elvárások tisztázására.

vállalkozói kapcsolatok
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A networking hálózatépítést jelent. A networking fő célja az 
új kapcsolatok kiépítése, amelyekkel egy cég vagy egyéni 
vállalkozó megalapozhatja növekedését az üzleti világban. 
networkingelni gyakorlatilag bárhol lehet, hiszen csak 
meg kell szólítani a másik embert. Ugyanakkor az üzleti 
szférában ennek is van egy bevett útja. Az internet előtt 
személyes találkozókon tettek szert új kapcsolatokra. ezek 
a mai napig működnek, ilyenek például az üzleti reggelik, 
a meet-upok stb. ezekre az eseményekre rá kell szánni az 
időt, és nem ritkán a pénzt is.

egy egyszerűbb módja a networkingnek a közösségi hálók 
használata, mely üzleti partnerek, befektetők szerzésére 
is alkalmas. ez utóbbi célból a személyes kapcsolatok 
kiépítésére a Facebook mellett kifejezetten ajánlott a 
linkedin. ezen a felületen olyan vezetőt is el lehet érni, 
akit telefonos vagy személyes megkeresés útján nem.

a legnagyobb előnye viszont a szakmai csoportok 
létrehozása. egy szakmába, egy érdeklődési körbe 
tartozó felhasználók megosztják híreiket, tapasztalataikat. 
érdemes minél több ilyenhez csatlakozni, hiszen lehet, 
hogy egy régóta megoldásra váró problémát két 
kattintással meg tudunk oldani.

a szakmai konferenciákon a személyes beszélgetések 
útján is lehet, és kell is új kapcsolatokat kialakítani. Ha 
esetleg úgy érezzük, hogy nehezünkre esik idegenekkel 
szóba elegyedni, akkor vigyünk valakit magunkkal, 
aki megtöri a kezdeti feszültséget, és így simábban 
megy majd a networking. amennyiben megtörtént a 
névjegykártya csere, akkor az előbb említett közösségi 
megoldások leegyszerűsítik a kapcsolattartást.

20 www.cvonline.hu
21 https://startupguide.hu/wp-content/uploads/2020/02/sUG-konyv-2018.pdf

mindig tartsuk szem előtt, hogy nem a kapcsolatok 
száma, hanem azoknak a minősége képvisel 
értéket. ne arra törekedjünk, hogy mindenkit 
ismerjünk, hanem arra, hogy azokat ismerjük, 
akiken keresztül mindenkit el tudunk érni! 20 

a tárgyalás alapvető célja, hogy megnyerjük valaki más 
jóindulatát. az üzleti tárgyalásnak ennél lényegesen 
konkrétabb célja van, nem csupán jóindulatot, hanem 
az „üzletet“ szeretnénk megszerezni. mint mindennek, a 
tárgyalásnak is megvannak a maga szabályai.
a legfontosabb, hogy egy tárgyalás nem akkor kezdődik, 
amikor leülünk az asztalhoz. mindig előre tudatosítsuk 
magunkban, hogy mi a célunk a találkozóval. állítsunk 
fel maximális és minimális célokat magunknak, és ha 
sejtjük, hogy melyek lesznek a vitás pontok, próbáljunk 
meg forgatókönyveket felállítani partnerünk különböző 
válaszaihoz. mindehhez persze végig kell gondolnunk 
azt is, hogy mi tárgyalópartnerünk helyzete, mik a 
céljai, mit akar elérni, és próbáljunk meg már előre 
kompromisszumra jutni vele. 

készüljünk vállalkozásunkról vagy termékünkről egy 
rövid prezentációval, lehetőleg a tárgyalópartnerre 
szabva, akkor is, ha előre nem beszéltünk erről. 
bármikor megtörténhet, hogy egy rövid prezentációval 
meggyőzhetjük őt, és ha a tárgyalás során végül 
nem kerül rá sor, akkor is jó, hiszen a prezentációnk 
elkészítésével előre végiggondoltuk a mondanivalónkat. 
Ha a tárgyaláson többen képviselik vállalkozásunkat, 
akkor beszéljük meg előre a szerepeket. lehetőleg 
döntsük el, hogy ki miről beszél, illetve mely kérdésekre 
válaszol. próbáljunk meg a helyszínhez és partnerünkhöz 
öltözni. Ugyanakkor fontos, hogy a tárgyalás során jól 
érezzük magunkat a bőrünkben, és ezt a partnerünk is 
érzékelje. a tárgyalás során legyünk magabiztosak, de 
ne fölényeskedjünk. magyarázzuk el, hogy miért értékes 
éppen tárgyalópartnerünk számára a mi szolgáltatásunk 
vagy termékünk. ne higgyük, hogy mindenre emlékezni 
fogunk, így a legjobb, ha a tárgyalás folyamán 
jegyzetelünk.21 

tippek a sikeres kapcsolatépítéshez:

•  Fókuszáljunk arra, hogy mi mit tudunk adni a másiknak, 
milyen olyan lehetőségekről tudunk, amelyek átsegíthetik őt 
az aktuális problémáján.

•  beszélgetés közben a partnerünkre koncentráljunk, ne 
terelődjön el a figyelmünk másfelé. Ha sűrűn kérdezünk 
vissza, mert elkalandozunk, az az érdektelenségünket 
mutatja.

•  kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. 
azokkal az emberekkel szeretünk kapcsolatokat kötni, akik 
érdeklődnek felénk, és meghallgatnak.

•  Ha találkozunk valakivel, akivel úgy gondoljuk, hogy 
szívesen működnénk együtt, ne öntsük rá azonnal az 
összes ötletünket és elképzelésünket, ami a fejünkben van. 
maradjunk higgadtak, kérdezzünk, és igyekezzünk hosszú 
távú együttműködést kialakítani.

•  rengeteg embert ismerhetünk meg egy networking 
rendezvényen. nem kell mindenkivel tartanunk a 
kapcsolatot, vagy együttműködnünk velük.

•  ne tegyünk hamis ígéreteket, és ne vállaljunk olyat, amit 
nem tudunk teljesíteni, csak azért, hogy kedvesnek és 
lelkesnek tűnjünk.

•  Ha sikerül valakivel megállapodnunk egy 
együttműködésben, azonnal öntsük formába, különben 
megvan az esélye, hogy „elfelejtődik”. csak vegyük elő az 
okostelefonunkat, és írjunk neki egy (emlékeztető) e-mailt 
arról, amit megbeszéltünk.

•  akár üzleti partikról, akár konferenciákról, akár egy 
kávézásról van szó, csak akkor mondjunk igent, ha 
valóban van kedvünk hozzá. a legjobb üzleti kapcsolatok 
barátságokon keresztül tudnak megszületni.



58 59

a szellemitulajdon-védelem a polgári jog egyik alterülete, 
ún. abszolút szerkezetű jogviszony, amely személyhez 
és vagyonhoz egyaránt fűződő jogok biztosításával 
nyújt jogszabályi védelmet a szellemi alkotásokhoz 
kapcsolódóan. a szellemi tulajdon-védelem teremti meg 
az egyensúlyt az innovatív megoldások és a kreatív 
alkotók érdeke, valamint a szélesebb közérdek között 
abból a célból, hogy elősegítse egy olyan környezet 
kialakulását, amely a kreativitás és az innováció széles 
körben történő elterjedésére és elismerésére épül.

a szellemi tulajdon védelme különböző oltalmi 
formák segítségével történik, jogszabályi és szigorú 
ellenőrzési keretek között. a szellemi tulajdonnak 
két fő ágát különböztetjük meg: szerzői jog, valamint 
iparjogvédelem. 

a szerzői jog egyik alapvető célja a szellemi alkotás 
ösztönzése. védelemben részesíti a tudományos, 
művészeti és irodalmi alkotásokat, illetve azok 
felhasználásához kapcsolódó teljesítményeket. a 
jogszabályrendszer ennek jegyében ismer el személyhez 

fűződő és vagyoni jogokat a szerző javára. ebben az 
esetben a jogviszony a szellemi alkotás létrehozásával 
keletkezik. a szerzői alkotások védelme a hazai kultúra, 
valamint kulturális ágazat működésének alapfeltétele, 
a konkrét alkotás védelmén túl vállalkozások és 
befektetések védelmét is jelenti. a szerzői művek 
felhasználásának ellenértékeként az alkotókat jogdíjak 
illetik meg. az sztnH szerzői joggal kapcsolatos 
feladatait a szerzői Jogi Főosztály látja el, feladatát és 
működését az alábbi jogszabályok szabályozzák:

•  1995. évi XXXiii. törvény a találmányok szabadalmi 
oltalmáról 

•  156/1999. (Xi. 3.) korm. rendelet a szerzői Jogi 
szakértő testület szervezetéről és működéséről 

szerzői jogokhoz kapcsolódóan szakértői vélemény, 
valamint állásfoglalás a szerzői Jogi szakértői testülettől 
(szJszt) kérhető. az szJszt elsősorban perben álló 
felek közötti jogvitában játszik szerepet, de lehetőség 
nyílik peren kívül vagy a pert megelőzően szakvélemény 
kérésére is.

A szellemit tulajdonjogok, valamint az 
iparjogvédelmi jogok a vállalkozások vagyonának 
fontos elemét képezik, versenyképességük, 
üzleti sikerük, eredményességük kulcsát jelentik. 
napjaink innováció vezérelt gazdaságában, ahol 
a globalizáció és a kommunikáció gyorsaságának 
hatására az üzleti folyamatok is felgyorsultak, 
kiemelt szerep jut az ötletnek, az alkotásnak, 
amely egy-egy üzlet sikerét jelenti. Az innováció 
létrejöttének első lépése az ötlet megszületése és 
az ötletek gyűjtése, illetve azok kiértékelése. 

a magyarországi cégek jelentős része érintett a szellemi 
tulajdon hamisítással kapcsolatban, azonban az érintett 
cégek fele tesz csak intézkedéseket a hamisítás 
megakadályozására, amelynek első és legfontosabb 
eleme, hogy a vállalkozás, az ötletgazda megfelelően 
gondoskodjon szellemi tulajdonának védelméről, 
elősegítve ezzel a későbbiekben esetlegesen felmerülő 
jogsértések kezelését is. a szellemi tulajdonvédelem 
célja a kreatív elme által alkotott termékek, 
találmányok, irodalmi, művészeti és tudományos 
alkotások, felfedezések, árujelzők úgy, mint védjegyek, 
márkanevek, földrajzi árujelzők jogi védelme és anyagi 
elismerésének biztosítása. továbbá a szellemi tulajdon 
védelme kiterjed az ipar, a tudomány, illetve az irodalom 
és a művészetek terén folyó szellemi tevékenység 
erkölcsi és jogi védelmére is. 

magyarországon a szellemi tulajdon védelme, a 
kapcsolódó oltalmak és szabadalmak kezelése a 
szellemi tulajdon nemzeti Hivatala (a továbbiakban: 
sztnH vagy hivatal) feladata, amely a szellemi tulajdon 
védelméért felelős kormányzati főhivatal, a találmányi 
szabadalmakról szóló 1895. évi XXXvii. törvénycikk 
23. §-a alapján jött létre 1896-ban. a szellemi tulajdon 
nemzeti Hivatala a nemzetgazdaság, a tudomány és a 
kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon 
védelméért felelős országos hatáskörű közigazgatási 
szerv, amely a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi cXXv. törvény értelmében 2019. január 1-jétől 
kormányzati főhivatalként működik. tevékenysége 
kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, 
továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek 
minősítésével kapcsolatos feladatokra, valamint 2017-
től a korai fázisú (startup) vállalkozások és a korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba 
vétele iránti eljárásra. az sztnH-t a kormány irányítja, 
felette a felügyeletet az innovációs és technológiai 
miniszter látja el. 

szellemi tUlaJdonvédelem
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formatervezési mintának vagy dizájnnak 
nevezzük az egy termék egészének vagy 
részének elsődlegesen esztétikai megjelenését. 
ez a megjelenés a termék vagy egy része külső 
jellegzetességeinek, ideértve azok díszítésének (pl. 
a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, 
illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei) az 
eredménye. Amennyiben a dizájn új és egyéni 
jelleggel rendelkezik, akkor jogi védelemben, 
azaz formatervezésiminta-oltalomban (dizájn-
oltalomban) részesülhet.

a formatervezésiminta-oltalom vonatkozhat 
háromdimenziós megjelenésre is (például egy termék 
alakja, felülete), illetve kétdimenziós formai kialakításra 
is (mint például a motívumok, vonalak, színek). a 
mintaoltalom alapján a minta tulajdonosát kizárólagos 
jog illeti meg arra, hogy a mintát hasznosítsa, vagy arra 
másnak engedélyt adjon. az oltalom meghatározott 
földrajzi területre és öt évre szól, amely négy alkalommal 
meghosszabbítható. az oltalmi idő lejártával, de legfeljebb 
huszonöt év után azonban a minta közkinccsé válik. 

a növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták 
védelmét biztosítja. növényfajta-oltalomban részesülhet 
bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó új 
fajta, ha az megkülönböztethető, egynemű és állandó 
tulajdonságokkal rendelkezik.
a növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga 
van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy 
másnak arra engedélyt adjon. a növényfajta-oltalom 
területi érvényessége és időtartama korlátozott: a 
növényfajta-oltalom a megadásától számítva huszonöt 
évig, szőlő és fák esetén harminc évig tart. 

a földrajzi árujelzők fogalmát általánosságban 
mindazoknak a megjelöléseknek a gyűjtőneveként 
alkalmazzuk, amelyeket a forgalomban a termékek 
földrajzi eredetének azonosítására használunk. Földrajzi 
árujelzőként oltalomban részesülhet a termék földrajzi 
származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés 
és eredetmegjelölés. a földrajzi árujelzők fogalmát 
általánosságban mindazoknak a megjelöléseknek a 
gyűjtőneveként alkalmazzuk, amelyeket a forgalomban a 
termékek földrajzi eredetének azonosítására használunk. 
Földrajzi árujelző tipikusan egy táj, helység, régió, 
kivételes esetben ország neve lehet.

A szellemi tulajdon védelmének másik ága 
az iparjogvédelem, amely (alkalmazkodva 
a nemzetközi jogi sztenderdekhez és 
szabályozásokhoz) magyarországon is több oltalmi 
típust foglal magába. Az iparjogvédelem a műszaki 
jellegű szellemi alkotások, valamint az áruk és 
szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló 
megjelölések (árujelzők) jogi oltalmát biztosító 
jogintézmény.

magyarországon az iparjogvédelem a polgári jogon belül 
egy sajátos részterület, amely az alábbi alkotásokat 
foglalja magába:

•  találmányok, 
•  használati minták, 
•  formatervezési minták (dizájnok), 
•  növényfajták, 
•  árujelzők: védjegyek és földrajzi árujelzők.

találmánynak nevezzük az új termékre vagy új eljárásra 
vonatkozó új (korábban nem létező) műszaki megoldást. 
a találmány védelmére szolgáló jogi oltalmat nevezzük 
szabadalomnak/szabadalmi oltalomnak. a szabadalmi 
oltalom meghatározott földrajzi területre és húsz évre 
szól, amelyet követően a találmány közkinccsé válik.

a szabadalom tulajdonosát kizárólagos jog illeti meg 
azzal kapcsolatban, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy 
arra másnak engedélyt adjon. 

a használatiminta-oltalom a szabadalmazható találmány 
színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások 
védelmére szolgáló oltalmi forma. egy tárgy 
kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére 
vonatkozó megoldás. a használatiminta-oltalom az új, 
szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő 
megoldásoknak biztosít jogi oltalmat. a mintaoltalom 
alapján a minta tulajdonosának kizárólagos joga van arra, 
hogy a mintát hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt 
adjon. az oltalom meghatározott földrajzi területre és 
tíz évre szól, ezt követően a minta közkinccsé válik. 
magyarországon érvényes mintaoltalmat lehet szerezni 
az ún. szabadalmi együttműködési szerződés (pct) 
keretein belül indított nemzetközi bejelentéssel is.
a mintaoltalmi bejelentést a mintaoltalom megadásának 
meghirdetését követően bárki megtekintheti, és annak 
iratairól díj ellenében másolatot kaphat.
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•  a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól 
szóló megállapodás (agreement on trade-related 
aspects of intellectual property rights - trips) 
a trips-megállapodás, amely 1995. január 
1-jén lépett hatályba, a mai napig a legátfogóbb 
multilaterális megállapodás a szellemi tulajdonról. 
meghatározza a szellemi tulajdon számos formájának 
nemzeti kormányok általi szabályozására vonatkozó 
minimumszabályokat, amelyeket más Wto-
tagországok állampolgáraira is alkalmaznak.

•  a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás 
(anti-counterfeiting trade agreement - acta) 
többoldalú nemzetközi szerződés a szellemi 
tulajdonjogok hatékony érvényesítésének előmozdítása 
érdekében. emellett kiemeli a digitális környezetben 
elkövetett jogsértések elleni küzdelmet, és nemzetközi 
együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

•  európai szabadalmi egyezmény (european patent 
convention - epc) 
az európai szabadalmi egyezmény autonóm 
jogrendszert biztosít az európai szabadalmak 
odaítélésére egységes, harmonizált eljárás révén az 
európai szabadalmi Hivatalon 
(european patent office – epo) keresztül.23

•  londoni egyezmény (london agreement)  

az epc 65. cikkének alkalmazásáról szóló 
megállapodás - a londoni megállapodás - választható 
megállapodás, amelynek célja az európai szabadalmak 
fordításával kapcsolatos költségek csökkentése.24 

•  szabadalmi együttműködési szerződés 
(patent cooperation treaty - pct) 
segíti a kérelmezőket a találmányaik nemzetközi 
szabadalmi oltalmában, segítséget nyújt a szabadalmi 
hivataloknak a szabadalmak odaítéléséről szóló 
döntéseikben, és megkönnyíti a nyilvánosság számára 
a találmányokkal kapcsolatos sokféle műszaki 
információ hozzáférését. azáltal, hogy egy nemzetközi 
szabadalmi bejelentést benyújtanak a pct keretében, 
a kérelmezők egyidejűleg nagyon sok országban 
kereshetnek védelmet egy találmányra.25

•  a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi 
megállapodás (the international trademark system) 
a madridi rendszer kényelmes és költséghatékony 
megoldás a védjegyek nyilvántartásba vételére és 
kezelésére világszerte. lehetőség van egyetlen kérelem 
benyújtására és egy díjcsomag megfizetésére, hogy 
akár 122 országban is igényelhessenek oltalmat. 
ez egy jó módszer a vállalat globális védjegy-
portfóliójának módosítására, megújítására vagy 
kiterjesztésére egy központosított rendszeren keresztül.26 

földrajzi árujelzőre az szerezhet oltalmat, aki 
az árujelzőben megjelölt földrajzi területen 
olyan terméket termel, dolgoz fel, vagy állít elő, 
amelynek megjelölésére a földrajzi árujelzőt 
használják (pl. tokaji bor, szatmári szilvapálinka, 
gyulai kolbász, alföldi kamillavirágzat stb.). 
Az oltalom hatósági eljárás eredményeként 
keletkezik. Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt 
bárki használhatja, aki az adott földrajzi területen 
– szeszesitalok esetén a termékleírásnak 
megfelelően – állítja elő a megjelöléssel 
ellátott terméket. A földrajzi árujelzőt csak 
a fenti kritériumoknak megfelelő jogosultak 
használhatják, arra másnak használati engedély 
(licencia) nem adható. A földrajzi árujelző bitorlása 
(jogosulatlan használata) esetén azonban bármely 
használatra jogosult önállóan is felléphet a 
bitorlóval szemben. A földrajzi árujelzők oltalma 
korlátlan ideig tart. 

a tanúsító védjegy egy különleges védjegyfajta, 
amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által 
az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja vagy a 
szolgáltatásnyújtás módja, illetve a minőség, pontosság 
vagy egyéb jellemző tekintetében tanúsított árukat vagy 
szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással 
nem rendelkező más áruktól vagy szolgáltatásoktól.

a tanúsító védjegyet annak tulajdonosa nem 
használhatja: a védjegyjogosult feladata a minőségi 
feltételeknek vagy egyéb jellemzőknek megfelelő 
termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkezők számára 
biztosítani a védjegy használatát (minőségtanúsítás). a 
védjegyoltalom időtartama a többi védjegyhez hasonlóan 
tíz évre szól, és korlátlan alkalommal megújítható. 

a kutatás-fejlesztési projektek, tevékenységek 
minősítésének rendszere 2012-ben került bevezetésre. 
a kutatás-fejlesztési (k+F) tevékenységek minősítésével 
kapcsolatos feladatokat a kFi törvény (2014. évi 
lXXvi. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről 
és innovációról) rendelkezései alapján a szellemi 
tulajdon nemzeti Hivatala látja el. a vállalkozások 
számára adókedvezmény, valamint pályázati támogatási 
formák igénybevételéhez szükséges a k+F minősítés 
megszerzése. a minősítés célja, hogy egy egységes 
módszertan alapján vizsgálja a projektek k+F jellegét, és 
a kérelmezők, illetve más hatóságok számára kötelező 
vagy egyébként elfogadott véleményt adjon a projektek 
k+F jellegét, a k+F tevékenységek típusát és saját 
tevékenységi kör megítélését illetően.22

A szellemi tulajdon védelmét biztosító jogszabályokat először a nemzeti jog szintjén hozták létre. 
ezzel párhuzamosan kezdeményezték a nemzetközi együttműködés fejlesztését, ahogy a nemzetközi 
kereskedelem fokozódott. ez lehetővé tette a területileg korlátozott szellemi tulajdonjogok 
összekapcsolását és megkönnyítette a szélesebb körű megszerzésüket. Attól függően, hogy a vállalkozás 
szabadalmat, védjegyet vagy más oltalmat igényel-e, a társaság részt vesz az alábbi egyezmények által 
szabályozott eljárásokban:
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•  az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló hágai 
rendszer (the international design system) 
az ipari formatervezési minták nemzetközi 
lajstromozásának hágai rendszere gyakorlati üzleti 
megoldást kínál akár 100 formatervezési minta 
nyilvántartásba vételére 73 szerződő féllel, 90 országban, 
egyetlen nemzetközi kérelem benyújtásával.27 

•  az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezmény 
(paris convention for the protection of industrial 
property) az 1883-ban elfogadott párizsi egyezmény a 
legszélesebb értelemben az ipari tulajdonra vonatkozik, 
ideértve a szabadalmakat, védjegyeket, ipari mintákat, 
közhasználati modelleket, szolgáltatási védjegyeket, 
kereskedelmi neveket, földrajzi jelzéseket és a 
tisztességtelen verseny elnyomását. ez a nemzetközi 
megállapodás volt az első nagy lépés, mellyel az 
alkotókat biztosították arról, hogy szellemi alkotásaikat 
más országokban is védelemben részesítik.28 

•  a nizzai osztályozás (nice classification) 
a nizzai megállapodással (1957) létrehozott nizzai 
osztályozás (ncl) az áruk és szolgáltatások nemzetközi 
osztályozása, amelyet a védjegyek lajstromozására 
alkalmaznak. az ncl tizenegyedik kiadásának 2019. 
évi változata van érvényben.29 

•  nemzetközi szabadalmi osztályozás (international 
patent classification – ipc) 
a nemzetközi szabadalmi osztályozás (ipc), amelyet 
az 1971. évi strasbourg-megállapodás hozott létre, 
a nyelvektől független szimbólumok hierarchikus 
rendszerét írja elő a szabadalmak és a hasznos 
modellek osztályozására a rájuk vonatkozó technológia 
különböző területei szerint. az ipc új verziója minden 
évben január 1-jén lép hatályba.30 

•  locarnói osztályozás (locarno classification) 
a locarno-osztályozás, amelyet a locarno-egyezmény 
(1968) hozott létre, egy nemzetközi osztályozás, 
amelyet az ipari formatervezési minták nyilvántartásba 
vételéhez használnak. az osztályozás tizenkettedik 
kiadása 2019. január 1-jén lépett hatályba.31 

•  bécsi osztályozás (vienna classification) 
a bécsi osztályozás (vcl), amelyet a bécsi 
megállapodás (1973) hozott létre, a védjegyek figuratív 
elemeinek nemzetközi osztályozása. a vcl nyolcadik 
kiadása 2018. január 1-jén lépett hatályba.32 

•  az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi 
lajstromozására vonatkozó lisszaboni megállapodás 
(lisbon agreement for the protection of appellations of 
origin and their international registration) 
a lisszaboni megállapodás előírja az eredetmeg-
jelölések védelmét, azaz „egy ország, régió vagy 
helység földrajzi megnevezését, amely az onnan 
származó termék megjelölésére szolgál, amelynek 
minősége vagy tulajdonságai kizárólag vagy alapvetően 
a földrajzi környezet függvénye, beleértve a természeti 
és emberi tényezőket is”.33 

•  a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából 
történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről 
szóló budapesti szerződés (the international 
microorganism deposit system) 
a budapesti rendszer gyakorlati üzleti megoldást 
kínál biológiai anyaggal kapcsolatos szabadalmak 
megkötésére mintegy 80 országban egy nemzetközileg 
egységesen elfogadott és egy nemzetközi hatóságnál  
(international depositary authority - ida) elhelyezett letét 
elismerésével.34

A márka egy erőt hordozó név. egy márka képes 
arra, hogy befolyásolja a fogyasztó cselekvéseit, 
érzelmeit. egy márka jól körülhatárolható területet foglal 
le a fogyasztó fejében, ezt hívhatjuk márkaötletnek.

a volkswagen például egy márka, aminek a márkaötlete 
a megbízhatóság. természetesen a Heinz ketchup is 
márka, és azt a területet foglalta le a fogyasztók fejében, 
hogy ebben van a legtöbb paradicsom. első hallásra 
talán meglepően hangzik, de madonna önmaga is 
márka, aki azt üzeni híveinek, hogy a nő bármikor képes 
a megújulásra. Ha már itt tartunk, columbo is márka: 
a kisember, aki túljár a gazdagok eszén. és igen, a 
coco chanel is márka, esetében pedig a márkaötlet az 
egyszerűség és az elegancia. vásárlói imádták azért, hogy 
félredobta a fűzőt, bátorította a nőket, hogy nadrágot 
hordjanak, és mert bebizonyította, hogy az elegancia 
nem egyenlő a komplikált és kényelmetlen öltözködéssel. 
röviden: bármiből lehet márkát építeni, csak gondolkozni 
kell, meggyőződni az állításaink helyességéről, és utána 
évekig nagyon következetesen képviselni azt a gondolatot, 
amire a márkánkat alapozni akarjuk. 

a márka üzleti értéket képvisel, azaz forintosítható. Íme 
egy példa: a ’90-es években magyarországon készült 
egy vak ízteszt a kólát fogyasztók között. az eredmény: a 
fanatikus cocacola-fogyasztók 90 százaléka nem ismerte 
fel kedvencét pusztán ízről, és még a megérdemelten 
feledésbe merült rc colával is képes volt összetéveszteni.

A szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó 
intézmények:
•  szellemi tulajdon világszervezet (World intellectual 

property organisation) 
a Wipo a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
szolgáltatások, politika, tájékoztatás és együttműködés 
globális fóruma. az ensz önfinanszírozó ügynöksége, 
192 tagállammal.35  

•  európai szabadalmi Hivatal (epo - european patent 
office) 
az epo egy kormányközi szervezet, amelyet az 1973-
ban münchenben aláírt európai szabadalmi egyezmény 
(epc) alapján hoztak létre. két testülete van: az 
európai szabadalmi Hivatal és az igazgatási tanács.36

•  az európai Unió szellemi tulajdoni Hivatala (european 
Union intellectual property office) 
az eUipo felel az uniós védjegy és a lajstromozott 
közösségi formatervezési minták kezeléséért.37

•  közösségi növényfajta Hivatal (community plant 
variety office). a cpvo egy európai Unió-s 
ügynökség, amely a 28 tagállamra kiterjedő 
növényfajta-oltalmi rendszereket kezeli.38  

•  kereskedelmi világszervezet (World trade 
organization) 
a Wto egy kormányközi szervezet, amelynek feladata 
a nemzetek közötti kereskedelem szabályozása.39 

•  visegrádi szabadalmi intézet (visegrad patent institute)  
a vpi a szabadalmak területén való együttműködés 
kormányközi szervezete, amelyet négy visegrádi 
ország hozott létre: a cseh köztársaság, 
magyarország, a lengyel köztársaság és a szlovák 
köztársaság (v4 országok).40

a brandépÍtés
és az énmárka
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tulajdonságokra, tapasztalatokra, erősségekre kell 
támaszkodnunk, és nagy valószínűséggel a két márka idővel 
egybeforr. ilyen módon egyensúlyba kerülünk önmagunkkal 
és a vállalkozásunkkal, megtanuljuk mindkettőt szeretni és 
megszerettetni következetes kommunikációval.

Az erős személyes márkával rendelkező ember 
jól ismeri magát, van egészséges önbecsülése 
és önbizalma. ezért kiegyensúlyozott, harmonikus 
személyiség, határozott egyéniség, akinek a legfontosabb jó 
tulajdonságait mások már az első találkozás után meg tudják 
fogalmazni. lelkesíteni, inspirálni tudja a környezetében 
levőket, példaként állhat közösségek előtt, karizmatikus 
vezetővé válhat. tudatosan szemléli az életét, céljai vannak, 
amelyek eléréséért határozott lépéseket tesz. nem fél a 
nyilvánosságtól, hisz valamiben, amiről szívesen beszél 
másoknak is. széles kapcsolati hálóval rendelkezik: sokan 
ismerik, munkáját megbecsülik, elismerik, mint embert 
kedvelik. ezért sikeresnek és elégedettnek érzi magát a 
munkájában, kevés a magánéleti konfliktusa is.42

a személyes márka megmutatása például a megjelenésünk 
(hajviselet, ruházat, autó, ékszerek, óra, tetoválás, stb.) és az 
is, miként beszélünk (szóhasználat, egyenrangúság, tegezés-
magázás-önözés, stb.) az emberekkel. Ha pedig elfogadjuk, hogy 
a márka betartott ígéret, akkor sokat elmond rólunk, mennyire 
tartjuk be magunk az ígéreteinket: legyenek azok határidők, 
érkezési időpontok, fizetési határidők vagy éppen minőségi 
vállalások. a személyes márkánkat kiválóan képviselhetjük 
nagyobb közönség előtti megszólalásokban, konferenciákon, 
bemutatókon, vásárokon vagy éppen ügyféltalálkozón, céges 
belső rendezvényen. ezeken úgy lépjünk fel, hogy pozitív 
benyomásokkal távozzanak, akik láttak és hallottak minket.

azonos és számszerűsíthető feltételek mellett az számíthat 
sikerre, aki erős személyes márkával rendelkezik. vagyis az, 
akinek a neve hallatán tudják, hogy mire számíthatnak. már 
csak ezért is érdemes egy próbát téve megtudnunk: a mi 
nevünk mit indít be másokban?

A brand vagy márka tehát egy értékítélet, egy értékhez 
társuló érzés. napjainkban viszonylag könnyű márkát 
építeni, mivel több eszköz áll rendelkezésre, könnyebb 
elérni a célközönséget, és felkelteni a figyelmet.

a márka alapját képezi a vállalkozás küldetése, céljai, 
története, jövőképe. a márkaépítéshez továbbá szükséges, 
hogy a vállalkozás által kínált termék vagy szolgáltatás 
jó minőségű legyen, élményt nyújtson. a márkának profi 
arculatot és egységes megjelenést kell tükröznie, ugyanakkor 
egyedi hangvételűnek kell lennie, amely alapján könnyen 
azonosítható. márkánkhoz szakértelmet és hitelességet kell a 
vásárlóknak társítani.

a jó márka kiszámíthatóvá teszi termékünket, 
szolgáltatásunkat a vásárló számára, aki hűségével 
viszonozza azt. egy jó márka lehetővé teszi, hogy kedvezőbb 
piaci pozíciót, gyorsabb növekedést és fejlődést érjen el 
vállalkozásunk, vonzza a szintén sikeres üzleti partnereket.
a munkatársakat összekovácsolja, büszkeséggel tölti el, 
ezáltal hatékonyan ösztönzi őket a nagyobb teljesítményre.

a vállalkozás márkájának az építésében jelentősen segít 
minket a personal branding, selfbranding vagy énmárka, 
személyes márka. egy vállalkozást leginkább a saját 
személyiségünk, a bennünk rejlő plusz, egyéni identitásunk 
teszi azzá, ami. Ha meg tudjuk ragadni önmagunk pozitív 
lényegét, azt, amely egyértelműen megkülönböztet 
bennünket mindenki mástól, és ezt megfelelő módon tudjuk 
kommunikálni, röviden kifejezni, már nagyon közel kerültünk 
a vállalkozás márkájának a megfogalmazásához. 
mind a vállalkozás márkája, mind az énmárka meghatározása 
esetében a meglévő képességekre, készségekre, 

további néhány érv a márkaépítés mellett:
•  megkülönböztetés: manapság az egymással 

versenyző termékek/szolgáltatások 90 százaléka 
között valós különbség nincs, ezért még fontosabb, 
hogy a fogyasztó különbséget tudjon tenni a mi 
portékánk és a konkurenseké között. 

•  megbízható minőség: a márkanév minőségi garancia. 
talán nem túlzás kijelenteni, hogy mindenki jobban bízik 
egy ipod minőségében, ha az apple szócskát látja rajta, 
mintha egy soha nem hallott délkelet-ázsiai gyártó nevét. 

•  Azonosulás, azonosíthatóság: fontos belátni, hogy 
képtelenség olyan márkát építeni, ami mindenki 
számára vonzó. Ugyanakkor ha a saját márkánkról 
gondolkozunk, jó, ha tudjuk, hogy a célcsoportunk 
számára milyen márkaértékek és márkaszemélyiség a 
vonzó, mi az, amivel a legkönnyebben azonosul. 
Ha ezt megtaláljuk, és erre alapozunk, jóval nagyobb 
az esélyünk a sikerre.

•  érzelmi kötődés: éppen azért, mert az egyes 
termékek nem nagyon különböznek egymástól, 
fontos, hogy márkánk megnyilvánulásai az emberek 
érzelmeire is hatással legyenek. még az olyan, nagyon 
racionálisnak tűnő márka is, mint a microsoft, érzelmi 
alapú márkaépítésbe kezdett évekkel ezelőtt.

•  közösségbe tartozás: érdemes végiggondolnunk, 
hogy a termékünk/szolgáltatásunk esetében fontos-e 
a célcsoportunk számára, hogy a márkánkhoz kötődés 
egyben egy közösséghez tartozást is jelentsen. 
Jó példa a közösségi márkára számtalan sör vagy 
szénsavas üdítő esete, amikor a márka fogyasztása/
használata jellemzően közösségben történik, és ez a 
közösség különleges erejű a célcsoport számára.41

Az erős személyes márka kialakításának lépései:

1.  kezdjük azzal, hogy sorra vesszük azokat a 
képességeinket, amelyek a leginkább meghatározóak. 
keressünk legkevesebb hármat, de legfeljebb 
hetet. Figyeljünk arra, hogy az „én márkánk” 
semmiképpen sem (csak) a végzettségünk vagy 
éppen a foglalkozásunk. segítség lehet, ha elmondjuk, 
vagy leírjuk karrierünk fontos csomópontjait, s a 
sikeres fordulatokhoz társítunk képességeket és 
tulajdonságokat. 

2.  most foglalkozzon az értékeivel. Ha van gyakorlatunk az 
önelemzésben, akkor ez menni fog magunkban is. Ha 
nincs, akkor keressünk például a szűkebb vagy tágabb 
környezetünkben személyes márkákat – családtagokat, 
munkahelyi vezetőt, ismert vállalkozókat, sportolókat, 
tanárokat, bolttulajdonost, stb. -, s az ő sikerüket 
elemezve jussunk el azokhoz az értékekhez, amelyekre 
alapozhatták a teljesítményüket. az így kialakuló érték-
regiszter elemeit egyenként „képzeljük magunkra”, s 
tegyük fel a kérdést: ez lehetne az én értékem is? 

3.  Fogalmazzuk meg azt is, mi a célunk. 
az adottságoknak, az értékeknek és a céloknak 
mindenképpen összhangban kell lenniük. 

4.  mostantól következetesen képviselnünk kell azt, amire 
építünk, s folyamatosan szem előtt kell tartanunk azt, 
miért is csináljuk, amit csinálunk.
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gondoljuk végig, hogy a fő versenytársakhoz 
képest fel tudunk-e mutatni valamilyen valós 
(kézzelfogható, konkrét, számokban kifejezhető, 
objektív) különbséget. Ha igen, - bár ez elég ritka 
-, akkor célszerű erre alapoznunk a márkánk 
pozicionálását. ez alól kivétel, ha a valós 
előnyünk csak átmeneti vagy nagyon könnyen 
utánozható. Ha nincs valós különbség köztünk 
és versenytársaink között, akkor meg kell 
találnunk azt a különbséget, amire középtávon 
is építhetünk. itt nagyon fontos, hogy ez valóban 
megkülönböztető erejű és releváns legyen a 
célcsoportunk számára. Az alábbiak segítenek 
abban, hogy eldöntsük, működőképes-e a márkánk 
pozicionálása.

egy jó pozicionálás:

•  hihető, nem ígér túl sokat, a márka erősségeire épít; 
•  ösztönző, vonzó a lehetséges fogyasztók számára; 
•  egyedi, képes vélt vagy valós különbség felmutatására 

a fő versenytársakhoz képest; 
•  fenntartható, tehát olyan gondolaton kell alapulnia, ami 

hosszú távon is életképes; 
•  fókuszált és precíz. 

márkaépítésre egy már régebben létező cég 
életében csak ritkán van szükség. jellemzően két 
esetben, ha egy teljesen új márkával akar piacra 
lépni, illetve ha egy már létező márkának olyan 
jelentősen megváltozott a piaci környezete vagy 
az őt használó fogyasztók szokásai, hogy emiatt 
az alapokat is célszerű újragondolni. Ha félévente 
úgy éreznénk, hogy alapjaiban kell újragondolnunk 
a márkánkat, akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy 
az elején elszúrtunk valamit. A márkaépítés során 
gyakorlatilag a márkánk alapjait rakjuk le. Azokat 
az alapokat, amelyekre aztán a márka minden 
megnyilvánulását építhetjük, kezdve az arculattól a 
reklámon át egészen az olyan rendezvényötletekig, 
ahol hatásosan és hitelesen tudunk megjelenni. 

a márkaépítés folyamata során a következő kérdésekre 
próbálunk választ találni.

mi az a fogyasztói igény/elvárás, ami indokolja 
márkánk létjogosultságát? 
Fogyasztói igényt szinte képtelenség teremteni, van 
viszont elég sok latens, tehát még nem tudatos, ám 
létező fogyasztói igény. Ha egy ilyenre alapozzuk a 
márkánkat, akkor pontosan meg kell határoznunk, 
mi is az, hogy utána a kommunikációval majd a 
fogyasztóinkban is felszínre hozzuk.

e nélkül ugyanis nem fogják vásárolni a termékünket. 
Hasznos lehet, ha trendkutatásokat olvasunk; 
megnézzük, hogy a piacunkon mi történik a nálunk 
fejlettebb országokban, és beszélgetünk azokkal az 
emberekkel, akik a célcsoportunk szempontjából 
trendsetternek vagy véleményvezérnek számítanak.

mit tekintünk a márkánk kompetenciakörének? 
itt az első és legfontosabb, hogy precízen határozzuk 
meg, mit tekintünk saját piacnak. egy egyszerű példa: 
ha mondjuk, kalciummal dúsított, 100 százalékos 
narancslevet forgalmazunk, akkor mondhatjuk azt is, 
hogy a 100 százalékos gyümölcslevek piacát határozzuk 
meg a sajátunkként. Ugyanakkor mondhatjuk azt is, 
hogy a piacunk része minden olyan élelmiszer, ami 
hozzáadott kalciumot tartalmaz. mindkettő teljesen 
normális piaci definíció, de más-más utat jelölünk ki 
velük a márkánknak. miután meghatároztuk azt a piacot, 
amin versenyezni akarunk, nézzünk körül alaposan, 
és határozzuk meg a versenytársainkat. állítsunk 
fel rangsort, kit tartunk elsődleges és másodlagos 
versenytársaknak. az elsődlegeseknek van a legnagyobb 
lehetőségük arra, hogy a vásárlóinkat elcsábítsák. az 
elején csak velük törődjünk. nézzük meg, hogy ők 
milyen stratégiával dolgoznak, miről szól a márkájuk, 
melyek az erősségeik és gyengeségeik, mitől vonzóak a 
fogyasztók számára (versenytárselemzés).

Fontos, hogy a márkánk pozicionálását képesek legyünk 
leírni egy-két mondatban. nem baj, ha ez még nem 
hangzik kreatívan, nem a szlogenen dolgozunk.

milyen számunkra az ideális vásárló? 
ahhoz, hogy felkeltsük a célcsoport érdeklődését, 
először körül kell határolnunk ezt a csoportot, illetve 
azt, hogy mi jellemző rá. ideális esetben célcsoportunk 
tagjainak jellemző tulajdonságaiból össze fog állni a 
fejünkben egy hús-vér ember képe, így a későbbiekben 
sokkal könnyebb lesz eldönteni, hogy pl. egy kreatív 
ötlet ennek a bizonyos embernek tetszik-e. lehetséges 
vásárlóinkat demográfiailag is be kell határolnunk (milyen 
idős, hol él, jellemzően inkább férfi vagy nő, milyen az 
anyagi helyzete, milyen az iskolai végzettsége?)

miben különbözik a márkánk a versenytársakétól? (pozicionálás)
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mi a márkaötlet, vagyis melyik az a terület, amit a 
márkánk ki akar sajátítani a fogyasztók fejében? 
próbáljuk meg egyetlen gondolatban összefoglalni azt, 
ahova az eddigi gondolatmenet vezetett. ez lesz az a 
gondolati alap, amire a márkánkat és annak minden 
megnyilvánulását építeni akarjuk. ez lesz a márkaötlet, a 
márka szíve-lelke.

Fontos tehát, hogy a márkaötlet:

•  a pozicionálásra épüljön (hiszen ha jó a 
pozicionálásunk, akkor biztos, hogy az erre épülő 
márkaötlet is megkülönböztet majd minket a 
versenytársaktól); 

•  az általunk elérni kívánt célcsoport számára releváns 
és inspiráló legyen; 

•  jól fókuszált és könnyen érthető legyen.43

Az alábbi kérdésekre adott válaszok tovább 
finomítják az ideális vásárlónk profilját:

•  a vásárló és a fogyasztó egy személy? Ha nem, akkor 
kit kell elérnünk? (lásd például a bébiételek piacát, 
ahol a mama a vásárló és a gyerek a fogyasztó.) 

•  milyen elvárásai vannak a kategóriával szemben? 
(például a bébiétel-kategóriától általánosan elvárható, 
hogy minden vitamin és tápanyag benne legyen, ami 
a babának szükséges.) 

•  milyen elvárásai vannak/lehetnek a versenytársainkkal, 
illetve a mi márkánkkal szemben, ami több/más, mint 
a kategóriaelvárások? (a bébiételtől nem várható el 
általánosan, hogy biotermék legyen, de mivel ez egy 
bizonyos célcsoport számára fontos, ezért van olyan 
márka, ami kimondottan erre a többletre épít.) Ha 
ezeket meghatároztuk, gondolkodjunk el azon, hogy 
a márkánk ezen extra elvárások közül melyiknek felel 
meg, és építsünk arra. 

•  vannak-e tévhitek, negatív tapasztalatok a 
kategóriával szemben? ez azért fontos, mert egy 
tévhit vagy egy korábbi rossz tapasztalat nagy gátat 
jelenthet, amikor a potenciális vásárlónk a márkánk 
üzenetével találkozik.

•  a vásárló milyen szempontok alapján dönt, 
amikor vásárol? egyedül dönt, vagy vannak, akik 
befolyásolják a döntését? 

•  és végül a legfontosabb: miért lesz jó neki, ha a mi 
márkánkat választja és nem a versenytársakét? 
Ha ezt a kérdést megválaszoltuk, akkor gondoljunk 
vissza a pozicionálásunkra. Ha abból nem következik 
ez a válasz, akkor valamelyik elhibázott.
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reklámstratégiánk gerincét – kis túlzással – mindössze ennyi adja. tudjuk, 
hogy miért és mennyit reklámozunk, tudjuk, hogy kinek reklámozunk, és 
tudjuk, hogy miről és mivel akarjuk meggyőzni a megcélzott közönséget. 

az ideális megoldást elvileg az jelentené, ha olyan eszközöket, médiát vennénk igénybe, 
amelyekkel minden egyes potenciális vásárlónkat elérhetjük. ez azonban olyan pénzügyi 
hátteret igényelne, ami feltételezhetően az induláskor még nem, de valószínűleg 
később sem fog rendelkezésünkre állni. ebben az esetben jelent megoldást, ha a 
célcsoportunkat különböző szempontok alapján tovább szűkítjük, divatos szóval élve 
szegmentáljuk. ennek nem pusztán az az előnye, hogy az üzeneteinket jobban testre 
szabhatjuk, de így igénybe vehetünk olyan eszközöket, amikkel ugyan kevesebb 
vevőjelöltet, de nagyobb hatékonysággal érhetünk el. minél kevesebb embert kell 
egyszerre, ugyanolyan módon és formában meggyőznünk, annál könnyebb dolgunk van. 
reklámozhatunk szaklapokban, tematikus oldalakon, illetve, ha kicsit több pénzt tudunk 
erre szánni, a célcsoportunk által kedvelt tv-, rádióműsorokban vagy azok környékén. 
kereshetünk speciális rendezvényeket, eseményeket, helyszíneket, ahol a célcsoportunk 
tagjai nagy számban találhatók meg. 

kevés olyan kezdő vállalkozás van, amelyik ne tudná megfelelő módon használni az 
internetet. egyre többen és többen a világhálón keresnek információt termékekről, 
szolgáltatásokról és nem mellesleg a termék előállítójáról vagy a szolgáltatóról magáról. 
Ha van saját honlapunk, ezeket az igényeket hatékonyan, és aránylag kis ráfordítással 
tudjuk kielégíteni. az internet mint a leginkább sokszínű média további költséghatékony 
lehetőségeket is rejt. kis túlzással azt állíthatjuk, hogy ma már nincs olyan célcsoport – 
akár a legspeciálisabb érdeklődéssel –, amelyiket ne lehetne megtalálni a világhálón. 

végül, de egyáltalán nem utolsósorban, rendelkezésünkre áll az e-mail, amivel – kis 
túlzással – annyi potenciális vásárlót érhetünk el, amennyit csak akarunk. természetesen 
mindez csak abban az esetben igaz, ha túl vagyunk a piackutatásnál már említett 
személyes adatgyűjtésen, egyszerűbben fogalmazva, vannak e-mail címeink. Fontos, 
hogy reklámcélú levelet csakis a címzett előzetes engedélyével küldhetünk. Ha ezt 
elmulasztjuk, komoly bírságot kockáztathatunk, és jogi következményekre számíthatunk. 

minden vállalkozásnak szüksége van arra, hogy 
produktumának nagyszerűségét szélesebb körben 
is közismertté tegye, más szóval reklámozza. 
a reklám ahhoz segít hozzá minket, hogy többet 
értékesítsünk termékünkből, szolgáltatásunkból, azaz 
több jövedelemre tegyünk szert. a reklám célja, közvetve 
vagy közvetlenül, de mindig a haszon maximalizálása. 
akár azért, hogy több vevőnk legyen, vagy többet 
adjunk el, akár azért, hogy megszabaduljunk a 
felesleges árukészletünktől, vagy túléljünk egy válságot, 
de a reklám egy rövid, közép- vagy hosszú távú, jól 
meghatározható és ideális esetben számszerűsíthető 
üzleti cél elérését szolgálja. Gondoljunk rá úgy, mint 
egy befektetésre, aminek meg kell térülnie. Fontos 
azonban tudni, hogy a céljaink eléréséhez a reklám – 
bár szükséges, de – nem feltétlenül elégséges. Ugyan 
rendkívül hasznos eszközről van szó, de önmagában a 
legjobb reklám sem képes arra, hogy vágyat ébresszen 
a szükségtelen iránt, nem teszi elfogadhatóvá a túl 
magasan megállapított árat, és nem ellensúlyozza az 
elszúrt dizájnt vagy a ronda csomagolást. ahogy bill 
bernbach  mondta: a reklám nem teremt új értékeket, 
csak közvetíti azokat. a varázslat a termékünkben van, 
nem a reklámban. Feltételezhető, hogy nem vagyunk 
abban a szerencsés helyzetben, hogy tendert írjunk 
ki, és a legnagyobb hazai reklámügynökségek közül 
válasszuk ki a számunkra legmegfelelőbbet. azonban 
egy kis gondolkodással és némi befektetéssel is 
egészen hatékonyan lehet ezt a tevékenységet folytatni.

médiatervezés
első lépésben szükségünk lesz egy stratégiára, 
amihez néhány dolgot végig kell gondolnunk:

•   miért kell reklámoznom? 
a reklám csak akkor lehet hatékony eszköz, ha 
olyan problémánk van, amit információ vagy 
ismeret átadásával lehet orvosolni. ez az esetek 
döntő többségében egy termék ismertségének 
megteremtését jelenti, de lehetséges, hogy más, 
speciálisabb problémát kell megoldanunk. ez lehet 
akár az áru egy speciális tulajdonságának, értékének 
tudatosítása, a megkülönböztetés a versenytársainktól, 
információ arról, hogy az áru vagy a szolgáltatás 
hogyan és hol érhető el, de ide tartozhatnak az 
értékesítéssel kapcsolatos egyéb információk is, mint 
akciók vagy árengedmények. mindez azért fontos, 
mert a különböző célok különböző célcsoportok 
számára lehetnek fontosak, és különböző 
eszközigényt fognak jelenteni.

•   kit kell megszólítanom? 
a hatékony kommunikáció egyik kulcsmomentuma 
a célcsoportunk minél alaposabb feltérképezése és 
megismerése. csak akkor tudunk igazán meggyőző 
lenni, ha ismerjük azt, akit meg akarunk győzni. 
de ne próbáljunk meg egy egész csoportot körülírni, 
egyszerűbb, ha a célcsoportunknak egy tipikus tagját 
képzeljük el. Gondoljuk végig, mik a legfontosabb 
vágyai, szükségletei, mik a számára legfontosabb 
értékek. Hogyan éli az életét, milyenek a kapcsolatai, 
mit dolgozik, mit csinál a szabad idejében? 

•   mire akarom 
rábeszélni?  
a reklám akkor lesz 
igazán hatékony, ha a 
célcsoportunk tagjait akár 
azonnal, akár hosszú 
távon, akár közvetve, 
akár közvetlenül, de 
valamilyen cselekvésre 
ösztönzi. optimális – de 
ritka – esetben ez már 
rögtön a vásárlást jelenti, 
de komoly előrehaladás 
már az érdeklődés 
felkeltése is. ez jelentheti 
egy mintaterem 
meglátogatását, egy 
weblap felkeresését vagy 
egy árajánlat kérését is.

•   mivel tudom 
meggyőzni?  
ahhoz, hogy a 
célcsoportunkat 
cselekvésre késztessük, 
valamilyen módon 
motiválnunk kell őket, 
azaz ígérnünk kell 
valamit. csak olyat 
állítsunk, amit alá is 
tudunk támasztani.
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a médiatípus kiválasztásánál a költségek vizsgálata is 
fontos. minél nagyobb tömegeket szólítunk meg, annál 
több pénzt kell áldoznunk rá, mert egy fő elérése hiába 
olcsó, ha a tömeges elérés miatt nagy kontaktusszámmal 
kell szorozni az alacsony kontaktusárat. tévékampányok 
esetében például 20 másodperces szpottal számolva 
is tízmilliós nagyságrendről van szó egyetlen kampány 
esetében, plusz a gyártási költség. sok vállalat számára 
ugyanakkor ez jelenti az áttörést a fogyasztói piacon 
mind az értékesítés megnövelésében, mind presztízsben. 
a másik – az Ön cége méretéhez feltehetően jobban 
illeszkedő – végletet a párezer forintos befektetéssel 
már elindítható online, jellemzően keresőmarketing- vagy 
közösségimédia-kampányok jelentik. ezek alacsony 
költségigénye alkalmas arra, hogy kis kockázattal 
kipróbáljuk a bennük rejlő lehetőségeket: a pontos 
célzási lehetőséget, a forgalomnak a weboldalunkra 
terelését. Ha azonban a termékünk, szolgáltatásunk 
nem kellőképp ismert, akkor nem is kelt kellő bizalmat, 
így hiába tereljük a weboldalunkra a látogatót, 
kisebb eséllyel vagy csak később lesz belőle vevő. 
a kommunikációs szabályok ugyanis – eszközöktől 

függetlenül – örökzöldek: az „ismertség – kedveltség 
– bizalom – vásárlás” folyamatát az online térben sem 
kezdhetjük az utolsó pontnál. 
akárhol is kezdjük az építkezést vagy kommunikációs 
tevékenységünk továbbfejlesztését, egy biztos: előbb-
utóbb kénytelenek leszünk átmenni más eszközökre 
is. konkrét példákkal élve: számos webshop van, 
amely elérte forgalma maximumát, ezért kilép az online 
térből, és offline eszközökre épít. egy helyi szolgáltatás 
esetében lokális rádiók, lapok jelenthetnek tömegelérést 
a földrajzilag megcélzott területen, másoknál csak 
a tartalom és nem az eszköz számít, így tematikus 
média, vagy akár célzott köztéri megoldások jöhetnek 
szóba. természetesen találunk példát az ellenkezőjére 
is: azok a cégek, szolgáltatások, amelyek jellemzően 
offline értékesítésből élnek, egyre inkább alkalmaznak 
digitális eszközöket arra, hogy mind ügyfélkapcsolati, 
mind ismertségi és kiegészítő értékesítési célokból 
is erősítsenek az online platformok, illetve digitális 
reklámozás terén – itt a kihívást a szétaprózódó 
fogyasztók megtalálása és a megszólításukhoz 
szükséges célzott üzenetek megformálása jelenti. 

a közösségimédia-kampányok elérési maximuma 
valahol a tömegmédia-kampányok elérésének alsó 
szegmensében van, a célzottság ugyanakkor nagyobb 
és pontosabb lehet. 

az elérési piramis alapját a televízió adja: egy országos 
tévékampány a célcsoport 80%-át is elérheti. ezt követik 
az országos óriásplakát vagy citylight kampányok, 
rádiókampányok, sajtó- és online kampányok 
(célcsoporttól függően 40–70%-os elérésekkel).

Akár sikeres volt a reklám, akár nem, próbáljuk 
megérteni, hogy mi miért történt. Ami működött, 
miért működött, ami nem, miért nem? mi került 
sokba, mi érte meg, mi az, amire többet soha nem 
szabad fordítanunk?

a választ arra a kérdésre, hogy „hol” jelentetjük meg a 
reklámot, a médiatervezés adja meg. Ha egy hirdetőnek 
még nincs ügynöksége (mint ahogyan valószínűleg még 
Önnek sincs), úgy érdemes az alapoktól indulni.

A célok meghatározása 
minden ott kezdődik (akár tudatosul ez egy 
döntéshozóban, akár nem), hogy a cég vezetője, esetleg/
és tulajdonosa úgy dönt, hogy forgalma, értékesítése 
növeléséhez vagy megítélése javításához külső eszközökre 
is szükség van. Ha ez a külső eszköz valamilyen médiában 
történő megjelenés (akár reklám, akár pr-cikk vagy 
tartalmi együttműködés), amely valamilyen csatornán 

keresztül elér potenciális fogyasztókat, kommunikációs 
eszköznek tekintjük. ez lehet bármi, autómatrica, szórólap, 
Facebook-bejegyzés, banner formájú online hirdetés vagy 
akár tévészpot, a maga módján mind ugyanazt tudja: 
népszerűsíteni a terméket/szolgáltatást, növelni az eladást. 
akármilyen kommunikációs forma mellett is döntünk, 
két dologra biztosan szükségünk lesz: pénzre és a 
médiapiacra, a média működésére vonatkozó némi 
szaktudásra. 
a kampány céljának minél pontosabb meghatározása 
a kampánytervezés legfontosabb része. egy kampány 
célját legegyszerűbben egy egymásra épülő hármas 
célrendszerben tudjuk meghatározni. az alapkérdés 
a termékértékesítéshez, cégünk piaci helyzetéhez 
kapcsolódó cél meghatározása. ezt nevezzük 
marketingcélnak, mely mindig legalább két alapinformációt 
tartalmaz: az eladásokra vonatkozó célkitűzést, valamint a 
cél eléréséhez meghatározott időintervallumot. 
a kommunikációs célok a termékkel/márkával, illetve a 
kampány üzenetével kapcsolatosak, alapvetően szablyák 
meg a kommunikálni kívánt üzeneteinket, azok tartalmát. 
legvégül jön a médiacél, ami már magával az üzenet 
szállításával, célba juttatásával kapcsolatos. médiacélként 
fogalmazódhat meg, hogy egy üzenetet nagyon célzottan 
juttassunk el a fogyasztókhoz. médiacél lehet a célcsoport 
elérésével, annak mértékével, gyakoriságával kapcsolatos 
mutatók meghatározása, de lehet akár a kommunikációs 
céloknak valamilyen – a médiatevékenységben 
megvalósítható – leképeződése is (például a 
márkaimázshoz kapcsolódóan a márka fiatalítása, amely a 
megfelelő médiamix segítségével is elérhető).

A jó reklám releváns, hatásos és eredeti. Ha e 
három kritérium valamelyikének nem felel meg 
a reklámunk, akkor nagy valószínűséggel nem is 
fogjuk sok hasznát látni.

•  a jó reklám releváns, vagyis olyasmit ígér, ami egy 
adott célcsoport valós, létező vágyát elégíti ki.

•  a jó reklám eredeti, mely kitűnik a tömegből, és 
másodpercek alatt felkelti a figyelmet, azaz az 
üzenetünk célba ér. 

•  a jó reklám hatásos, azaz közvetve vagy közvetlenül, 
de valamilyen aktivitásra ösztönöz.

Az elérés

A költségek
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a tömegmédiát, úgyis, mint a híroldalakat, a rádiókat, 
a tévéket és a nyomtatott lapokat a mai napig sokan 
nézik és olvassák, jóllehet egyre többen szerzik az 
információikat kisebb olvasottságú helyekről (így például 
blogokból). tankönyvi szinten a hírértéket az adott 
információ exkluzivitása, az időbeli és földrajzi távolság, 
az információ által érintettek száma és az általa belőlünk 
kiváltott érzelmek ereje adja meg. ezek a kategóriák 
csak részben objektívek, ami tág teret nyit az újságírónak 
a mérlegelésben. ilyen körülmények között nem 
meglepő, ha a hírérték meghatározásába időnként oda 
nem illő szempontok és tényezők keverednek. mondjuk 
úgy, hogy ezek a tényezők az eszközök a tarsolyunkban, 
de ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk őket, először meg kell 
találnunk az újságíróinkat.

a keresést kezdjük a cégünk működési területére 
vonatkozó kulcsszavakkal, a Google és a magyar 
média java részét szemléző Hírkereső használatával. 
Ha tágabb újságírói kört keresünk, és emlékszünk egy, 
a saját területünkön nagy port felkavaró ügyre, akkor 
keressünk rá arra. Ha kisebb, de tényleg a szakmánkkal 
foglalkozó újságírói körre hajtunk, akkor keressünk egy 
szakmai történetre. a témába vágó cikkeket listázzuk 
ki magunknak, de különítsük el a tömegmédia oldalait 
és a blogokat, mert más megközelítést igényelnek. 

legyen meg minden lapról az orgánum neve, a téma, 
a szerző és az ő e-mail címe, telefonszáma, Facebook 
vagy twitter elérhetősége. de honnan lesznek meg ezek 
az adatok? induljunk ki abból, hogy az e-mail címre 
fókuszálunk (részben azért, mert egyszerűbb beszerezni, 
részben pedig azért, mert sokan tolakodásnak érzik, ha 
egyből telefonon keressük):

•  először kattintsunk minden cikknél a szerző nevére, ez 
sok esetben feldob egy email címet, 

•  ha ez nem működik, menjünk az adott oldal 
impresszumába, és onnan keressük ki a címeket; 

•  majd ezen a ponton érdemes körülnézni a Facebook-
on, hogy van-e közös ismerősünk, akitől esetleg el 
tudjuk kérni a szerző elérhetőségeit,

•  ha ez sem vezet eredményre, jöjjön a többi technikai 
lehetőség: vegyük elő mondjuk a „voila norbert” 
alkalmazást, amely a szerző és az oldal megadás után 
ellenőrzi, hogy van-e ilyen néven bárki regisztrálva 
az adott oldalon vagy a Google spreadsheetet, amely 
egy névből és a szerkesztőségből lehetséges email 
címeket generál.

A médiatervezés lényege, hogy a reklámkampány indításakor az alábbi alapvető kérdésekre választ 
adjunk: kinek, hol (milyen régióban), mikor, milyen intenzíven, milyen médiában, mennyi ideig és mennyi 
pénzért hirdetünk. a magyarországi médiapiac is – a fejlettebb országok piacaihoz hasonlóan – egyre komplexebbé 
válik. Ha célzott, helyi vagy tematikus megjelenési lehetőségeket keres egy hirdető, úgy 2.900 település helyimédia-
kínálatát és többszáz téma ezres nagyságrendű médiakínálatát szükséges ismernie – beleértve a megyei lapkiadók 
portfóliójától az önkormányzati médián át a helyi médiavállalkozók sokszor igen értékes és hatékony médiáját. ehhez 
nyújt segítséget a Whitereport mediabrowser: az online elérhető, előfizetéses modellben működő adatbázisból percek 
alatt kereshetünk település, tematika, tulajdonosok, technológiai platformok vagy akár nyelv szerint a hazánkban 
elérhető több mint 11.000 médium (600 tévé, több mint 170 rádió, több mint 6.000 nyomtatott lap, több mint 3.000 
online tartalomszolgáltatás vagy épp 150 mozi) közt. az adatbázist kiegészíti a Goldfish by Whitereport & ipsos névre 
keresztelt helyimédia-optimalizáló eszköz is, mellyel több médiatípusra kiterjedő (ún. cross-médiás) optimalizálás révén 
több nagyvárosban lehet olcsóbb és hatékonyabb kampányt tervezni.

A médiatervezés

A public relations vagy röviden pr feladata, hogy ami rólunk a nyilvánosság előtt megjelenik, és amit ezáltal rólunk 
a nyilvánosság gondol, az tartalmában megfeleljen a céljainknak. eszerint három feltételnek kell megfelelnünk: 
•  legyenek céljaink. nem mulaszthatjuk el a cél pontos és frappáns megfogalmazását. ez nem csak 

kommunikációs szempontból hasznos lépés, a cégünk felépítésének minden pillanatában fontos, hogy amit teszünk, 
azt vissza tudjuk vezetni erre a mondatra: „én itt most azért megyek Xy-hoz tárgyalni, mert az a célom, hogy... 
ő ebben azzal tud nekem segíteni, ha...“. kinek akarjuk eladni azt, amit megvalósítunk? erre a kérdésre ugyanolyan 
pontosan válaszolnunk kell, mint arra, hogy mit akarunk csinálni. Írjuk körbe az ideális vevőnket, és vegyük sorra, 
hogy ők hányan lehetnek, illetve rajtuk kívül még kik (milyen tulajdonsággal rendelkező csoportok) akarhatják 
megvásárolni a termékünket. a célunk megfogalmazásakor figyelembe kell vennünk, hogy ezeknek a csoportoknak 
nagyon világosan érteniük kell, hogy mivel foglalkozunk.

•  jelenjen meg rólunk valami. ki kell találnunk, hogy létünk és tevékenységünk milyen összefüggésben lesz 
érdekes, mitől lesz a vállalkozásunk hírértékű. Ha netán semmi sem jut eszünkbe, akkor a pr – hasonlóan a többi 
kommunikációs eszközhöz – akár jelentős céges költségekkel is járhat.

•  Ami megjelenik, az támogassa a célokat. a megfogalmazott célunkat a rólunk szóló megjelenések akkor 
tudják támogatni, ha jól megkülönböztethetők vagyunk másoktól, és van valami, ami jól megjegyezhető velünk 
kapcsolatban (ez az „insight”, a márkaötlet és az ezekre alapuló márka). a márkaötlet alapján úgy kell megalkotni 
üzeneteinket, hogy azokból a célcsoportunkba tartozó emberek megkülönböztethessenek másoktól, és vonzó 
alternatívát kínáljunk a potenciális vevőink számára.
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számtalan más pr-eszközzel is megmutathatjuk 
„jó polgár” mivoltunkat, a közösség iránti 
elkötelezettségünket, a cégünk által vallott értékeket. 
a csr (corporate social responsibility), magyarul a 
„vállalatok társadalmi felelősségvállalása”, olyan céges 
magatartást takar, amelybe nem csak a szűken vett 
pénzügyi érdekek és célok, hanem a hosszú távú 
fenntarthatóság, a környezeti, társadalmi és gazdasági 
érdekek és értékek egyaránt beépülnek.
mint kisvállalkozó, mi is dönthetünk úgy, hogy felvállalunk 
valamilyen nekünk és helyi közösségünknek fontos 
ügyet.

információink egyre jelentősebb részét szerezzük 
különböző blogokból. ma már gyakorlatilag minden 
témának megvannak a maga blogjai, és akiket az adott 
téma érdekel, szinte biztosan nézik ezek valamelyikét, 
de lehet, hogy többet is. a bloggerek önjelölt újságírók. 
sok szempontból hasonlítanak a „profikra“, de vannak 
tőlük eltérő tulajdonságaik és szempontjaik. amit az 
újságírókkal való kapcsolattartásról mondtunk, az 
rájuk is igaz, de vannak alapvető különbségek is. Ha 
bloggerrel beszélünk, apelláljunk a hiúságára. kell 
némi extrovertáltság ahhoz, hogy valaki blogot, pláne 
videoblogot üzemeltessen, ami egyúttal némi hiúságot 
is feltételez. mindenképp olvassunk el, nézzünk meg 
több posztot is tőle, legyen miről beszélnünk vele. 
Ha blogokba akarunk bekerülni, akkor kiemelten 
fontos, hogy látszódjon a hozzáértésünk és az 
elkötelezettségünk. „szeretem azt, amit csinálok, és 
nagyon értek hozzá” - ez legyen az alapállásunk, mert ez 
hitelesít minket előtte.

A mai újságírók általában túlhajszoltak, 
teljesítménybérért dolgoznak, és mivel 
futószalagon gyártják a híreket, nem nagyon érnek 
rá elmélyülni egy-egy témában (a nagy napilapokra 
ez természetesen kevésbé igaz). az újságírónak nem 
mindig lesz ideje elmenni egy sajtótájékoztatóra, vagy 
utána ásni egy hír vagy közlemény hátterének, viszont 
hálásan reagál mindenre, ami megkönnyíti a munkáját. 
a nyitó e-mailünk legyen nagyon világos: szerepeljen a 
levélben a cégünk linkje és a jól megfogalmazott egy 
mondatunk arról, hogy mit akarunk. a végén kérjük meg, 
hogy jelentkezzen, ha érdekli a dolog, és ehhez hagyjunk 
telefonszámot is. célszerű követni, hogy látta-e, és 
megnyitotta-e a levelünket (erre különböző alkalmazások 
állnak rendelkezésünkre). Ha nem válaszol, néhány 
alkalommal próbáljuk meg újra, de ha látjuk, hogy 
megnyitotta a levelet, ne küldjük el újra ugyanazt.

a hírértéket a következőképpen befolyásolhatjuk:

•  mandiner kommunikáció  
a sajtó tekintélyelvű, ezért számít a közlő személye 
is: ugyanaz az információ nagyobb eséllyel kerül be a 
lapokba, ha nem mi mondjuk el az ismeretlenségből 
előbújva, hanem valaki más, nálunk ismertebb ember 
vagy valamilyen tekintélyes pozícióban ülő vezető.

•  A problémafelvetés legyártása  
mindenképpen meg kell mutatnunk a megkeresett 
újságírónak vagy szerkesztőnek, hogy milyen 
felütéssel, megnyitással tennénk közzé a cikkünket. 
nézzük meg a kiválasztott oldal címlapját, és hogy 
azon mi a gyakorlat. cím és lead (a felvezető szöveg) 
van vagy cím és alcím? melyik hány karakterből 
szokott állni? pont ugyanilyen struktúrában, 
terjedelemben, és az ő címeikhez hasonló módon 
mutassuk be neki, hogy mitől lehet érdekes a mi 
témánk. 

•   Cikket írjunk, ne közleményt.  
Ha egyszerre több szerkesztőségnek is elküldjük 
a cikkünk, akkor az valójában közleményként fog 
viselkedni, és a kísérő e-mailban nyugodtan nevezzük 
is közleménynek az irományunkat. de tartalmában 
és formájában cikk legyen, olyan amilyeneket mi is 
örömmel olvasunk. nem kell, hogy az egész cikk 
rólunk szóljon. sőt, ha ezt várjuk el az újságírótól, az 
kifejezetten kontra-produktív lehet. az általunk megírt 
cikknek megvan számunkra az a nagy előnye is, 
hogy jól megfogalmazott üzeneteink módosítás nélkül 
kerülhetnek be a lapokba vagy az online médiába.

Ha jelentkezne nálunk az újságíró, vagy a mi 
megkeresésünkre visszahívna, ügyeljünk a 
következő szabályok betartására: 

•  szakítsunk időt rá. Ha keresnek minket, tegyük 
szabaddá magunkat, álljunk rendelkezésre. napilapos, 
online vagy rádiós újságírónak nyugodtan mondhatjuk, 
hogy inkább telefonon nyilatkoznánk, de tudjuk, hogy 
a személyes kapcsolat, egy közös kávé a jövőben 
nagy hasznunkra válhat. 

•  ne várjuk el az újságírótól, hogy értsen a témához, 
azt becsüljük meg, ha nyíltan kérdez. segítsünk 
neki képbe kerülni, tömören világítsuk meg az 
összefüggéseket, és ne csak magunkról beszéljünk, 
hanem az ágazat egészéről is. 

•  a tévében nélkülözhetetlen, de a lapokban és az 
online médiában is előnyt jelent a kép, vágókép léte 
és minősége. 

•  Ugyancsak fontos az újságírónak az adat és a 
grafikon. ezek a nézők és olvasók szemében hitelesítik 
a mondanivalót, megtörik a szöveg monotonitását, és 
jobban befogadhatóvá teszik az információt.

•  Ha szöveget adunk ki a kezünkből, akár elektronikus, 
akár nyomtatott formában, olvassuk el többször, és 
tegye meg ezt más is. a fő szempont ilyenkor az 
legyen, hogy a szöveg összeszedett, egyértelmű 
mondatokat tartalmazzon. 

•  Ha azt látjuk, hogy az újságírót nem nagyon érdekli az 
ügy, ne forszírozzuk. inkább alkalmazzuk a mandiner 
kommunikációt, vagy turbózzuk fel a sztorit az 
előzőekben írtak szerint.
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mellett – elkészítenünk. ezért nagyon fontos, hogy 
reálisan mérjük fel a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, 
és ne vállaljuk túl magunkat, mivel az közép- és 
hosszútávon – márpedig a tartalommarketing esetében 
erről beszélünk – csak romló tartalmat és elforduló 
fogyasztókat jelent. 

a tartalommarketing nincs formátumhoz kötve: 
lehet szöveges (nyomtatott vagy online), lehet videó, 
de lehet akár egy esemény nyújtotta élmény is. 
a mi szempontunkból az a fontos, hogy tartalmát, 
formáját tekintve olyan legyen, ami márkánkhoz, 
célcsoportunkhoz illik – ez pedig általában valószínűleg 
elsősorban online felületek használatát jelenti majd.

a vállalkozások alaptevékenységét, lényegét érintetlenül 
hagyta az internet forradalom, azonban szinte mindent, 
ami e tevékenységek üzleti sikeréhez hozzájárulhat 
– azaz a marketinget, a szükséges adminisztrációt, 
az áruk, alapanyagok beszerzését és értékesítését, 
de sok esetben részben magát a munkavégzést is – 
jelentősen megváltoztatta. az internet eszközt és egyben 
lehetőséget ad ahhoz, hogy olcsóbban és egyszerűbben 
vásárolhassunk, kinyitja a kínálatot számunkra a környék 
két bútoráruházához, vagy pár autókereskedéséhez 
képest. saját vállalkozásunknak lehetőséget nyújt arra, 
hogy vásárlóink köre ne csak a közvetlen környékre 
korlátozódjon.44

első ránézésre teljesen természetes, hogy egy 
vállalkozás rengeteg tartalmat készít: ajánlatokat, 
termékismertetőket, a céges weboldal szövegeit.

ezekkel a céges tartalmakkal szemben a 
tartalommarketing esetében valójában a rendes 
médiapiacra készít – vagy készíttet – különböző 
tartalmakat egy vállalkozás. amiért az elmúlt években 
növekvő szerepet kap a tartalommarketing, az a 
tartalomipar és a médiapiac közös válsága, a média 
szinte minden területen tapasztalható minőségromlása, 
az internet és azon egy kereső/tartalomintegrátor (a 
Google) „egyeduralma”, és messze nem utolsósorban a 
fogyasztók reklámelkerülésének erősödése. korábban 
a fogyasztók gyakran szerették, de semmiképpen 
sem utasították el ilyen mértékben a reklámokat, mára 
azonban a tényleg hatalmas reklámzajban egyre többen 
próbálják meg technikai segédeszközökkel – pl. 
internetes blokkolókkal – vagy adott felületek 
elkerülésével távol tartani maguktól őket. Ha nincs 
reklám, vagy nem hatékony, akkor más eszközre van 
szükség a fogyasztó elérésére: a tartalommarketingben 
ez az eszköz maga a tartalom. a tartalommarketing a 
hagyományos kommunikációs eszköztárból leginkább 
talán a pr-hoz áll közel. alapvetően nem fizetett 
megjelenésekkel, hanem egy téma érdekességével 
operál, és sokkal inkább a hosszabb távú építkezést, 
márkaépítést szolgálja, semmint a kampányszerű 
értékesítési folyamatot.

a jó tartalommarketing olyan, mint egy jó médiatermék. 
létező, valóságos fogyasztói igényt elégít ki, gyakran 

a médiapiac egy olyan szegmensében jelenik meg, 
amelyikben az elmúlt évek válsága vagy a piac 
fejlődése miatt van hely, tehát képes versenyezni 
a piacon meglévő más médiatermékekkel. akár 
a tartalom, akár az összeállítás szempontjából jó 
minőségű, egyedi, eredeti, jogtiszta, igaz és ráadásul 
a tartalomfogyasztó szempontjából releváns tartalmat 
biztosít. a tartalommarketing mindig egy márka 
üzleti problémájának megoldását szolgálja. azaz 
az adott vállalkozás, márka valamilyen értékéhez, 
tevékenységéhez, a célcsoport valamilyen – lehetőleg 
az adott márka által orvosolható – problémájához 
kapcsolódik.

Ha tartalommarketing eszközeivel szeretnénk 
fellendíteni céges kommunikációnkat, az első és 
legfontosabb annak a témának a megtalálása, 
amelyről írni (videózni, beszélni stb.) szeretnénk. 

elvben bármi érdekes lehet, ami – ha csak mégoly 
távolról is – az általunk kínált termékhez vagy 
szolgáltatáshoz kapcsolódik, és ami emellett vásárlói 
célcsoportunk érdeklődésére is számot tarthat. előre fel 
kell készülnünk arra is, hogy a tartalomgyártás időrabló 
és így költséges. kisvállalkozóként jó eséllyel nem lesz 
megfelelő büdzsénk ügynökség alkalmazására, így a 
céges blogunk és/vagy Facebook-oldalunk heti két-
három blogposztját vagy a közösségi finanszírozási 
kampányunk összes anyagát és folyamatos tartalmait 
nekünk kell – az összes többi vállalkozói feladatunk 
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45 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
46 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
47 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/social-fund/
48 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
49  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development_hu
50 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

A kisvállalkozások támogatások, hitelek, illetve 
pénzügyi garanciák formájában részesülhetnek 
uniós finanszírozásban. Az eU különböző 
finanszírozási programokat működtet. Az, 
hogy Önnek melyikre érdemes jelentkeznie, a 
vállalkozásának vagy projektjének a jellegétől 
függ. A finanszírozási programok két típusa a 
közvetlen és a közvetett finanszírozás.

a közvetlen finanszírozás keretében maguk az uniós 
intézmények döntenek a rendelkezésre álló pénzforrások 
elosztásáról. két finanszírozástípus létezik: támogatások 
és szerződések. az európai bizottság által kezelt 
támogatásokat és szerződéseket a „finanszírozási 
lehetőségek és közbeszerzési felhívások” 45

portálon lehet megpályázni.

támogatás az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos konkrét 
projektek megvalósítására ítélhető oda. a támogatás 
odaítélésére rendszerint pályázati felhívás közzététele 
után kerül sor. olyan vállalatok vagy szervezetek 
(vállalkozói szövetségek, üzleti szolgáltatók, tanácsadók 
stb.) pályázhatnak támogatásra, amelyek uniós célokat 
előmozdító projektet működtetnek vagy elősegítik egy 
uniós program/szakpolitika végrehajtását.

az eU intézményei szerződéseket kötnek a 
működésükhöz szükséges szolgáltatások és áruk 
beszerzésére, valamint ilyen célú építési beruházások 

megvalósítására. példaként említhetők a következő 
tevékenységek: tanulmányok készítése, képzés, illetve 
konferenciaszervezés biztosítása, informatikai termékek 
beszerzése.

a közvetett finanszírozás során a tagállami és a 
regionális hatóságok döntenek a pénzforrások 
felhasználásáról. a közvetett finanszírozási eszközök az 
uniós költségvetés kb. 80%-át teszik ki. az eU ezeket 
a pénzforrásokat az európai strukturális és beruházási 
alapok révén öt nagy alap segítségével bocsátja a 
kedvezményezettek rendelkezésére.
ezekről az alapokról van szó:

•  európai regionális fejlesztési Alap46 
(regionális és városfejlesztés)

•  európai szociális Alap47 
(társadalmi befogadás és jó kormányzás)

•  kohéziós Alap48 
(a kevésbé fejlett régiók gazdasági felzárkóztatása)

•  európai mezőgazdasági vidékfejlesztési Alap49 
•  európai tengerügyi és Halászati Alap50

a VÁllalkozÁS TÁmogaTÁSa, 
FINaNSzÍrozÁSa

eUrópai Uniós FinanszÍrozási proGramok
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Ha az európai tengerügyi és Halászati alapból szeretne 
finanszírozást igényelni, lépjen kapcsolatba a tagállami 
kapcsolattartó pontok 53 valamelyikével.

Az európai Bizottság célzott aloldalán 54 tájékozódhat 
részletesebben az uniós finanszírozásról.

az induló vállalkozások több uniós alapból is 
többletforráshoz juthatnak. Ha szeretne behatóan 
tájékozódni arról, melyik alapból érdemes támogatást 
igényelnie, látogasson el a startup europe club 
honlapjára, és tekintse át a finanszírozási lehetőségeket.

Ha szeretné, hogy üzleti projektje nagyobb ismertségre 
tegyen szert, tegye közzé a Beruházási projektek 
európai portálján 55. a portálon arra is lehetősége 
van, hogy kapcsolatba lépjen potenciális nemzetközi 
befektetőkkel.56 

az „európa Önökért” 57 honlapon hasznos tudnivalók 
találhatók minden vállalkozásnak mérettől és 
tevékenységi területtől függetlenül, legyen az startup 
cég, mikrovállalkozás, kkv, nagyvállalat stb., amely uniós 
támogatású hitelt, illetve kockázati tőkét igényelne.
a finanszírozási eszközök széles skálája áll 
rendelkezésre: vállalati kölcsönök, mikrofinanszírozás, 
garanciák és kockázati tőke. az eU minden évben 
több mint 200 ezer vállalkozást támogat. az uniós 
finanszírozás odaítéléséről a helyi pénzügyi intézmények, 
például a bankok, garanciatársaságok vagy sajáttőke-
befektetők döntenek. az uniós támogatásnak 
köszönhetően a helyi pénzügyi intézmények további 
finanszírozást nyújthatnak a vállalkozásoknak.
a finanszírozás pontos feltételeit – a nyújtott összeget, a 
kamatlábat, a folyósítás időtartamát és a költségeket – 
ezek a pénzügyi intézmények határozzák meg.

Az eU szigorúan szabályozza a finanszírozást 
annak érdekében, hogy szoros ellenőrzést 
gyakoroljon a források felhasználása 
felett, továbbá hogy a források elköltése 
során érvényesüljön az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság. végső fokon a 27 eU-biztosból 
álló testület viseli a politikai felelősséget azért, 
hogy az uniós pénzeszközök felhasználása 
szabályszerűen menjen végbe. minthogy azonban 
az uniós támogatások túlnyomó részével a 
kedvezményezett tagállamok gazdálkodnak, a 
tagállami kormányok felelnek az ellenőrzések, 
köztük az éves ellenőrzés lefolytatásáért.

Uniós finanszírozást annak az országnak az illetékes 
regionális vagy tagállami hatóságánál (más néven 
irányító hatóságnál 51) kell igényelni, ahol az Ön cége be 
van jegyezve.

Hazájának mezőgazdasági minisztériuma felel az 
európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból 
odaítélhető összegekért. az európai Unióban a legtöbb 
mezőgazdasági termelő jogosult közvetlen kifizetés 
formájában jövedelemtámogatásban részesülni.
a közvetlen jövedelemtámogatások közel harmadának 
azok a gazdálkodók a kedvezményezettjei, akik 
környezetbarát mezőgazdasági módszereket 

alkalmaznak (lásd: állandó gyepterület fenntartása, a 
növénytermesztés diverzifikálása stb.). a mezőgazdasági 
gazdálkodók az általuk birtokolt földterület nagyságának 
függvényében is támogatásban részesülnek – ez a 
támogatás is akkor jár, ha környezetkímélő gazdálkodást 
folytatnak, és ennek révén védelmezik a biológiai 
sokféleséget, valamint a talaj- és a vízminőséget, illetve 
alacsony szinten tartják a termelésből eredő szén-
dioxid-kibocsátást. az eU arra a célra is támogatást 
biztosít, hogy segítsen a mezőgazdasági termelőknek új 
technikákat elsajátítani, illetve gazdaságukat átalakítani, 
korszerűsíteni.

az uniós források általánosabb szinten ahhoz is 
hozzájárulnak, hogy az alapszolgáltatások biztosítása 
és a munkahelyteremtés révén javuljon a vidéki 
térségekben élők életszínvonala.

a fentieken túlmenően a vidékfejlesztés keretében a 
fiatal gazdálkodók célzott támogatást vehetnek igénybe 
mezőgazdasági vállalkozásuk létrehozásához, az általuk 
végrehajtott beruházások pedig az átlagosnál nagyobb 
mértékű támogatásban részesülhetnek.

az egyes tagországok vidékfejlesztési programját az 
európai Bizottság honlapján 52 lehet megtalálni.

53 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/national_authorities.pdf
54 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works_en 
55 https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/index.html
56 https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/index.html
57  https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-

finance/index_hu.htm
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A mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
megerősítésének stratégiája (2019-2030)

a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
megerősítésének stratégiáját (2019-2030) – vagy 
röviden kkv stratégiát - az az igény hívta életre, hogy 
a digitalizációs és technológiai forradalom időszakában, 
amikor felértékelődik a környezetbarát megoldások 
szerepe, a kormány átsegítse a magyarországi 
vállalkozásokat a gazdasági szerkezetváltáson.

a cél a stabilan működő, sok embernek munkát adó 
vállalkozói kör megerősítése és a gyors növekedésre 
képes vállalatok támogatása annak érdekében, hogy 
sikerrel vegyenek részt a nemzetközi versenyben. 
az intézkedések emellett a vállalkozóbarát 
intézményrendszer megteremtését célozzák a 
tehercsökkentés jegyében.

az egyértelmű intézkedési tervet tartalmazó kkv 
stratégia 7 pillér mentén tárgyalja a szükséges 
beavatkozásokat: a szabályozási és adózási környezet, 
az e-kormányzat fejlesztése, a vállalkozások innovációs 
és digitalizációs képességének megerősítése, a 
tudásátadás, a kkv-k finanszírozáshoz jutásának 
ösztönzése, a nemzetköziesedés és a generációváltás 
támogatása.

A stratégia fő funkciói a következők:

•  a magyar kormány gazdaságfejlesztési stratégiájával 
összhangban a vállalkozói világban lezajló 
korszakváltáshoz való alkalmazkodás irányainak a 
kijelölése.

•  a 2021-2027-es uniós pénzügyi tervezési ciklusra 
az uniós források hazai vállalkozásfejlesztési célokhoz 
rendelése kereteinek a meghatározása. 

•  a vállalkozásokat támogató kormányzati programok 
közötti összhang és a koordinált cselekvés 
feltételeinek a kialakítása.

maGyar állami vállalkozásFeJlesztési proGramok

A stratégia fő céljai a következők:

•  átfogó célok
  •  a komoly növekedésre képes vállalati kör 

értékteremtő képességének megerősítése
  •  a teljes kkv-szektor számára a működéshez 

szükséges kiszámítható keretek biztosítása
•  másodlagos célok
  •  a kkv-k termelékenységének növelése
  •  a magyar tulajdonú kkv-k által előállított hozzáadott 

érték növelése
  •  a kkv-k exportképességének növelése



88 8958 https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/jogszabalyok/235-jogszabalyi-osszefoglalo/102134-junius-29-tol-igenyelhetoek-a-gazdasagvedelmi-akcioterv-kereteben-nyujtando-tamogatasok

a nemzeti gazdaságvédelmi Akcióterve részeként 
kidolgozott nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő 
program 25 milliárd forint összértékű támogatásokkal 
segíti a magyarországi mezőgazdasági termelőket, 
termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat 
a koronavírus okozta negatív gazdasági hatások 
kezelésében. az igénybevételi feltételek az élelmiszer-
feldolgozást végző vállalkozásokra, az egyes kertészeti 
tevékenységet végző vállalkozásokra, az egyes 
mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozásokra, 
a méhállomány megőrzésére, a baromfi-, illetve 
sertéstartókra, a halgazdálkodási tevékenységet végző 
vállalkozásokra és a tenyésztési programot végrehajtó 
lótenyésztőkre vonatkoztak.

a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői 
szervezetek megsegítésére külön egymilliárd forintos 
vissza nem térítendő támogatási keretösszeg áll 
rendelkezésre. a nyúl- és kecskeágazat esetében a 
már működő mezőgazdasági csekély összegű jogcímek 
támogatási összegei és keretösszegei emelkedtek.58

Az irinyi terv az innovatív iparfejlesztés irányait 
hivatott meghatározni, és a vállalkozások számára 
kedvező üzleti környezetet a szabályozási 
terhek további csökkentésével, a vállalkozások 
működésével kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztésével, valamint a vállalkozói készségek 
megszerzésének könnyítésével kívánja elérni.

a kkv szektor fejlesztése során a magyar 
kormányzati terv tematikus célja a vállalkozások 
versenyképességének a javítása, amihez elengedhetetlen 
feltétel a kkv-k piac- és termékfejlesztésének erősítése, 
k+F és innovációs potenciáljuk emelése. az irinyi terv a 
vállalkozóvá válást, az ötletekben rejlő üzleti lehetőségek 
kihasználását, termék- és szolgáltatásfejlesztést, illetve 
a kkv-k regionális és nemzetközi piacokra történő 
kilépését jelöli meg fő támogatandó területeknek.

a magyar kormány egyik fókuszpontja a vállalkozói 
hajlandóság növelése, a mindennapi üzleti 
gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek bővítése a 
termelékeny és versenyképes kkv szektor kialakulásának 
elősegítésére. a kkv-k tőkeellátottságának növelésére 
és az üzleti infrastruktúra fejlesztésére kapacitásbővítést 
célzó támogatásokat nyújt a magyar kormány, míg az 
üzleti együttműködési hajlandóság és a hatékonyság 
javítását a hálózatos gazdaság fejlesztésével orvosolja.

a magyar gazdaság további erősítése érdekében a 
kormány folyamatosan működteti a 2017-ben indított 
beszállító fejlesztési programot. a program célja, hogy 
a kkv-k beszállítóként elsajátítsák a nagyvállalatoknál 
alkalmazott technológiákat, a szervezett fejlesztési 
megoldásokat, ezek felhasználásával pedig 
emelkedjen a kkv-k árbevétele, emelkedjen az általuk 
előállított termékek hozzáadott értéke, növelni tudják 
munkavállalóik bérét, és javítani tudják dolgozóik 
életkörülményeit.

a beszállítói fejlesztői program abban segít, hogy a 
magyar kkv-k a világ élvonalába tartozó technológiákat 
alkalmazó nagyvállalatoktól tanulhassanak, ennek a 
tudásnak a felhasználásával pedig képesek legyenek 
saját termék, szolgáltatás fejlesztésére is.

a magyar kormány továbbá az építőipari 
vállalkozások technológiaváltását támogató 
pályázati keretet is minden évben megnyitja, és 
piacvezérelt kfi támogatási programot is kidolgozott 
a vállalkozásoknak a piaci potenciállal rendelkező és 
megtérülést valószínűsítő, valamint a gazdaságban és 
a társadalmi élet egyéb területein jelentkező fontos 
problémák megoldásához hozzájáruló kFi projektjeinek  
a támogatására.

irinyi terv Beszállítófejlesztési program nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő program
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•  tőkebefektetések induló cégeknek: a megcélzott 
megtérülési szint bőven meghaladja a 30%-ot is, 
rendkívül magas kockázatú befektetésnek számít. 

a magyar nemzeti bank által bejegyzett, aktívan 
befektető alapok listája itt érhető el:
https://kozzetetelek.mnb.hu/kockazati_tokealapok_
alapkezelok.

a Hiventures kockázati tőkealap-kezelő zrt. fő céljai 
az inkubációs (pre-seed), magvető (seed) és korai 
növekedési (growth) szakaszokra fókuszáló kockázati 
tőkeprogramok működtetése. a program segítségével 
alapítás előtt álló, esetleg fiatal, k+F+i tevékenységet 
végző vállalkozásokat támogat.

a széchenyi tőkealap-kezelő zrt. 100 százalékos 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, amelynek 
megbízott vagyonkezelője a pénzügyminisztérium. 
Jelenlegi tőkeprogramjain keresztül közel 71 milliárd 
forint tőkekerettel gazdálkodik, amely összeget 
elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások 
fejlesztése, valamint hosszú távú növekedési pályára 
állítása céljából fekteti be bővülési potenciállal 
rendelkező cégekbe. a tőkeinjekció mellett stratégiai 
szintű üzleti-pénzügyi tanácsadási szolgáltatással is 
segíti a portfóliócégek növekedését, termékfejlesztését, 
piaci terjeszkedését, exporttevékenységét, munkahely-
teremtési céljait, illetve strukturális átalakulását. 
tőkeprogramok: széchenyi tőkebefektetési alap, 
irinyi kockázati tőkealapok, kárpát-medencei 
vállalkozásfejlesztési kockázati tőkealap, nemzeti 
tőzsdefejlesztési alap.

szélesebb körben válik ismertté, emellett folyamatosan 
növekszik a privát források piaci jelenléte, ahol 
vállalkozások és magánszemélyek fektetik be 
vagyonukat. 

azok számára, akik hajlandók (vagy kénytelenek) új 
tulajdonostársat is befogadni a tőkéért cserébe, ma a 
következő alternatívák állnak rendelkezésre:

•  állami kockázati tőkealap kezelők: 10-15% körüli 
éves hozamelvárással fektetnek be;

•  privát kockázati tőke szereplők vagy magánbefektetők: 
25-30%-os hozamelvárás mellett adnak tőkét, és 
általában 3-7 évvel a befektetést követően pénzügyi 
vagy szakmai befektetőnek adják el részesedésüket 
(azaz nem az alapító tulajdonosra száll vissza a külső 
tulajdonrész); 

pénzügyi eszközök

a vállalkozások működéséhez, fejlesztéséhez 
elérhető finanszírozási formák közül magyarországon 
a vállalkozók körében legnépszerűbb forrásnak a 
vissza nem térítendő európai uniós, illetve magyar 
állami támogatások számítanak. mindemellett egyre 
nagyobb hangsúly helyeződik az ún. visszatérítendő 
támogatásokra, valamint a külső tőkebevonási 
lehetőségekre.

vissza nem térítendő támogatást akkor nyújt az eU a 
szervezetek, illetve esetenként a magánszemélyek részére, 
amennyiben olyan projektek megvalósítása a cél, amelyek 
előbbre viszik az európai Unió szakpolitikai törekvéseit. 
Jellemzően az eU nem finanszírozza teljes egészében a 
projekt megvalósításának a költségeit, a projektgazdának 
bizonyos önrészt hozzá kell tennie. Így ez a konstrukció 
leginkább társfinanszírozásnak fogható fel. 

visszatérítendő támogatás a kölcsön, a garancia 
és a tőkefinanszírozás. az eU olyan projektek 
megvalósításához nyújt ilyen formában segítséget, 
amelyek a szakpolitikái és a programjai végrehajtásához 
járulnak hozzá. a kutatás és innováció kiemelt terület 
az európai Unió politikájában, így az ezekbe történő 
beruházások esetében, minden rendű és rangú 
vállalkozásnak hitelt nyújt. a kibocsátott garanciák 
segítségével pedig a kedvezményezettek egyrészt 
könnyebben, másrészt előnyösebb feltételek mellett 

juthatnak hozzá a projekt megvalósításához szükséges 
pénzhez. az eU által nyújtott garanciák a bankok és 
a hitelezők kölcsönnyújtási hajlandóságát növelik. 
végezetül e finanszírozási forma alá esik az is, 
mikor az eU résztulajdonosként kapcsolódik be egy 
projekt megvalósításába. a visszatérítendő pénzügyi 
támogatások növekvő szerepet töltenek be az európai 
Unió kohéziós politikájában, mivel a visszatérítési 
kötelezettség növeli a projektgazdák érdekeltségét a 
beruházások eredményes végrehajtásában. 

a strukturális alapokból nyújtott közvetett támogatások 
mellett olyan közvetlen brüsszeli támogatások is 
rendelkezésre állnak a vállalkozások számára, melyek 
igénybevétele az európai beruházási bank és/vagy alap 
által kiválasztott ún. pénzügyi közvetítőkön keresztül 
történik.

az uniós források mellett a magyar állam, illeszkedve a 
gazdaságpolitikai fejlesztési célokhoz, illetve az európai 
uniós stratégiai irányokhoz, hazai költségvetési forrásból 
is támogatja a vállalkozások fejlesztéseit, amelyekhez 
jogszabályban meghatározott támogatási intenzitáson, 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

tőkebevonás
Jelenleg jelentős volumenű tőke érhető el 
magyarországon. mind piaci, mind pedig állami 
befektetők, tőkealapok keresik a befektetési 
lehetőségeket, a kockázati tőkebefektetés egyre 

Forrásbevonás maGyarorszáGon általánosságban elmondható, hogy a pályázói 
alkalmasság és a jogosultsági kritériumok 
az egyes támogatások esetében az alábbi 
szűrőfeltételek mentén kerülnek meghatározásra:
•  vállalkozás életszakasza: lezárt üzleti évek száma, 
•  gazdálkodási adatok: árbevétel – árbevétel növekedés 

aránya,
•  export árbevétel aránya,
•  k+F tevékenységből származó árbevétel aránya, 
•  saját tőke mértéke,
•  mérlegfőösszeg, 
•  tulajdoni hányad, 
•  foglalkoztatottak száma, 
•  személyi jellegű ráfordítások mértéke.
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A visszatérítendő források elterjedése magában 
foglalja a kedvezményes kamatozású hitelek 
térnyerését is egy vállalkozás finanszírozásában.

a magyar nemzeti bank 2013-ban indította el a 
növekedési Hitelprogramot (nHp). ehhez kapcsolódóan 
2019. január 1-jén indult el az nHp részét képező 
nHp fix konstrukció, amelynek célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások hosszú lejáratú, rögzített kamatozású 
hitelhez jutásának a lehetőségeit javítani. csak 
beruházási célra nyújthatók hitelek, forintban, 3 évnél 
hosszabb futamidőre.

a 2010-ben megalakult kavosz vállalkozásfejlesztési 
zrt. fő tevékenysége hitel- és pénzkölcsön nyújtása 
a kisvállalati, ezen belül is a mikrovállalati ügyfélkör 
számára. a társaság alapvető célja a lehető legtöbb 
– banki módszerekkel nem vagy nem megfelelően 
finanszírozott – hazai mikro- és kisvállalkozás hitelhez 
jutásának javítása, elsősorban kedvezményes, európai 
Uniós forrású támogatott finanszírozási lehetőségek 
biztosításával.

a magyar vállalkozásfejlesztési alapítvány a kkv-k 
fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása 
érdekében működteti a mikrohitel programot, melynek 
általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi 
segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban 
azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások 

igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják 
kielégíteni. a program másik célja, hogy a támogatás 
eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a 
kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak. a hitel célja 
gépek, berendezések, eszközök és más beruházások 
finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt 
infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a 
beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása.
a mikrohitel felső összeghatára 10 millió Ft.

magyarország kormánya által elfogadott nemzeti 
exportstratégiában foglaltak alapján az exportfejlesztés 
a gazdaságpolitika egyik alappillére. kiemelt cél, 
hogy 2030-ra a magyar tulajdonú vállalatok 
exportrészesedése 50%-kal növekedjen.

Hitelek

A kAvosz vállalkozásfejlesztési zrt.-nél 
igényelhető hitelfajták: 
•  széchenyi kártya Folyószámlahitel és széchenyi 

kártya Folyószámlahitel plusz
•  széchenyi likviditási Hitel 
•  széchenyi beruházási Hitel plusz
•  széchenyi Önerő kiegészítő Hitel 
•  széchenyi támogatást megelőlegező Hitel
•  agrár széchenyi kártya és agrár széchenyi kártya plusz
•  széchenyi turisztikai kártya
•  széchenyi munkahelymegtartó Hitel
a hitelek igénybevételének feltételei a www.kavosz.hu 
oldalon elérhetőek.

a magyar vállalkozások exportpiacokon való 
közvetlen és közvetett megjelenésének és nemzetközi 
versenyképességük növelésének támogatását segítik elő 
az eximbank termékei. az eXim célja, hogy hitelezési, 
garanciavállalási és biztosítási termékeivel lefedje az 
exporttevékenység teljes vertikumát az előállítástól a 
termelésen át az értékesítési folyamat támogatásáig. 
az eximbank és a meHib feladata továbbá, hogy az 
exportcélú befektetések és beruházások bővülését is 
elősegítse. az eximbank finanszírozási és biztosítási 
termékei az alábbi linken érhetők el: https://exim.hu

Az „mfB versenyképességi Hitelprogram” 
tőkepótló jellegével, fix kamatozásával és 
magas összeghatárával lehetőséget biztosít 
a kis- és középvállalkozások számára, hogy 

versenyképességüket jelentősen növelő 
beruházásokat hajthassanak végre.

a programot közvetlenül az mFb nyújtja a vállalkozások 
számára, maximum 10 milliárd forintos hitelösszeggel.
a konstrukció célja a kis-, közepes vállalkozások 
versenyképességének növelése, hosszú távú 
finanszírozásuk biztosítása, valamint tőkeszerkezetük és 
likviditási helyzetük kiszámíthatóvá tétele.
a hitel kidolgozásánál fontos szempont volt, hogy az 
igénylők a már meglévő kapacitásaik bővítésére és újak 
kiépítésére, illetve tervezett akvizícióikhoz kapcsolódóan 
befektetett pénzügyi eszköz vásárlására is fordíthassák a 
hitelt - mind az agrár, mind pedig az egyéb ágazatokban 
tevékenykedő cégek esetében.

az mFb versenyképességi Hitelprogram a tőke és a hitel 
konstrukció kombinálásával már 100 millió Ft minimum 
összegtől biztosít finanszírozást olyan vállalkozások 
számára, amelyek kockázati tőkeprogramokat vesznek 
igénybe. Ügylettől függően, a forint alapú hitel esetében 
2,05-6,1%/év minimális alapkamattal, míg az euró 
alapú kölcsönnél 0,75-4,0%/év minimális alapkamattal 
számolhatnak a vállalkozások.

a „kkv technológia” Hitelprogram célja a mikro-, 
kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, 
illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési 
képességének megteremtése, bővítésének támogatása. 
olyan kkv-kat céloz meg a program, amelyek egyáltalán 
nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak külső 
finanszírozáshoz. 

A banki hitel felvétele minden esetben egyedi 
elbírálás alapján történik, amely során átvilágítják 
a vállalkozás gazdálkodási adatait, költségvetését. 
A lezárt üzleti évek, pozitív saját tőke, valamint 
árbevétel növekedés alapvető elvárások, de a 
banki hiteltermékek esetében a vállalkozás teljes 
beszámolója, eredménykimutatása és mérlege 
is átvizsgálásra kerül. A mérlegben különösen 
a saját tőke mértékét, a kötelezettségeket, a 
befektetett és forgóeszközök arányát, valamint 
a pénzeszközöket vizsgálják. mindezek mellett a 
korábbi fejlesztések, beruházások megtérülése, 
valamint a rendelkezésre álló, fedezetként szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon mértéke is befolyásolja a 
hitelfelvétel képességét.
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a támogatott beruházásnak olyan fejlesztést 
kell eredményeznie, amely javítja a technológiai 
felkészültséget. a Hitelprogram célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, 
amelyek pénzügyi szempontból életképesek, 
jövedelemtermelők. minimum 1 millió forint, maximum 
150 millió forint, kezdő vállalkozások által maximum 
25 millió forint összegben igényelhető hitel. a hitelcél 
lehet technológiai korszerűsítést eredményező új 
eszközök beszerzése, illetve az eszköz beszer¬zéséhez 
kapcsolódó immateriális javak beszerzése (elszámolható 
költségek max. 20%-ig), valamint kezdő vállalkozások 
beindítása. a kamat 0%/év.

a digitális Jólét pénzügyi program keretében megjelenő 
digitális Jólét Hitelprogram célja, hogy kedvezményes 
finanszírozást nyújtson olyan innovatív vállalkozásoknak, 
amelyek a versenyképességüket erősítő, a digitális 
Jólét program (dJp) stratégiai célkitűzésihez illeszkedő 
digitális fejlesztéseikhez keresnek forrást. minimum 
5 millió, maximum 200 millió forint hitel vehető fel a 
hitelprogramban.

a hitelt – bizonyos kereteken belül - tárgyi eszköz 
beszerzésre, szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó 
költségekre és díjakra, jogi, közjegyzői és szabadalmi 
költségekre, hazai kiállításon, vásáron való részvétel 
költségeire, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások 
vásárlására, a projekt szakmai megvalósításában 
közreműködő munkatársak személyi jellegű 
ráfordításaira, útiköltségre, kiküldetési költségre vagy 
akár irodabérlésre is igénybe lehet venni.
A kamat itt is 0%/év.61
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A magyar fejlesztési Bank generációváltási 
tőkeprogramja a generációváltást segíti olyan 
családi vállalkozások esetében, ahol a családon 
belüli utódlás nem megoldott. Célja, hogy 
társfinanszírozást nyújtson befektetőknek vagy 
befektető csoportoknak.

a cégfelvásárláshoz kapcsolódó mFb Generációváltási 
tőkeprogram lehetőséget teremt a generációváltással 
érintett családi vállalkozások rendezett értékesítésére, 
ami elengedhetetlen a cégek működőképességének 
megőrzéséhez. az mFb az akvizíciókhoz szükséges 
tőkefinanszírozással áll a felvásárlók rendelkezésére, 
azaz társbefektetőként vesz részt a tranzakciókban 
a piaci befektetők mellett. a finanszírozási időtáv 
5-7 év, a felvásárlás során elvárt 30% magánforrás 
bevonása is. a tervezett ügyletek értékelése során 
figyelembe veszik az értékesítésre kínált társaság hosszú 
távú jövedelemtermelő képességét és a felvásárló 
menedzsment szakmai felkészültségét is.

A digitális jólét pénzügyi program – tőkeprogram 
(ginop-8.2.7-18) keretében a tőkebefektetéshez 
azok a mikro-, kis-, középvállalkozások 
férhetnek hozzá, amelyeknek fejlesztési céljai a 
digitális jólét program (djp) stratégiai céljaihoz 
kapcsolódó részpiacokhoz kapcsolódnak, tehát 
amelyeken a djp adott időszakra vonatkozó 
intézkedési terve beavatkozásokat tart 
szükségesnek.

támogatható minden olyan kezdeményezés, amely a 
hazai digitális start-up ökoszisztéma fejlődését és a 
digitalizációs fejlesztéseket végző vállalkozások külpiacra 
lépését célozzák, bármely gazdasági ágazatban. a 
befektetés 2-7 éves időtartamra, a befektetésben 
részesülő életszakaszától függően 10-500 millió Ft 
összegben valósulhat meg.

Az irinyi tőkealapok az irinyi terv célkitűzéseivel 
összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és 
középvállalkozásokba fektetnek tőkét.

a tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások 
fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra 
lépésének, üzleti terjeszkedésének a finanszírozása.59 
kiemelten támogatják az ipar 4.0-s fejlesztési és 
digitalizációs folyamatok finanszírozását. a kiemelt 
iparágak közé tartozik többek között a járműipar és 
gépgyártás, az egészségipar, a vegyipar, az ikt ipar,
a zöldgazdaság és energiaipar, a faipar, a védelmi ipar, 
valamint az ezekhez kapcsolható infokommunikációs, 
digitális, illetve ipar 4.0-s fejlesztések.
az irinyi tőkealapok kiemelten támogatják 
tőkebefektetéssel továbbá a növekedési potenciállal bíró, 
élelmiszer-feldolgozás területén működő, illetve innovatív 
élelmiszeripari megoldásokat fejlesztő és értékesítő 
vállalkozásokat is.60

magyar fejlesztési Bank
generációváltási tőkeprogram

digitális jólét pénzügyi program – 
tőkeprogram

irinyi
tőkealapok
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Az európai Bizottságban és magyarországon 
megkezdődött a 2020 utáni, 2021-2027 közötti 
költségvetési időszak forrásainak tervezése.

az európai regionális Fejlesztési alap és a kohéziós alap 
által finanszírozott beruházások zöme az innovációra, a 
kisvállalkozások támogatására, a digitális technológiák 
fejlesztésére és az ipari modernizációra, valamint az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság 
felé történő elmozdulásra és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre fog fókuszálni. a növekedés vagy a 
jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő – főként 
dél- és kelet-európai – régiók a jövőben is jelentős 
uniós támogatásban részesülnek. az egy főre jutó Gdp 
továbbra is a források elosztásának elsődleges kritériuma 
marad, emellett azonban új kritériumok is bevezetésre 
kerülnek, melyek célja, hogy jobban tükrözzék a valós 
helyzetet a következők tekintetében: munkanélküliség 
és ifjúsági munkanélküliség, alacsonyabb képzettségi 
szint, éghajlatváltozás, valamint a migránsok befogadása 
és integrációja. várhatóan rugalmasabbak és 
világosabbak, rövidebbek és kevésbé bürokratikusak 
lesznek a szabályok, hogy könnyebben lehessen a 
pénzeszközökhöz hozzáférni. 

a nextGenerationeU az unió covid-19 helyreállítási 
csomagja. a nextGenerationeU központi elemét képezi a 

források 2020 után

Helyreállítási és rezilienciépítési eszköz, amely segíteni 
fogja az eU-t abban, hogy erősebbé és reziliensebbé 
váljon a jelenlegi válság leküzdését követően.
az eszköz minden eddiginél több, 672,5 milliárd eUr 
összegű, az időszak elejére ütemezett kölcsönt és 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt majd a 
helyreállítás döntő fontosságú első éveiben. 

a Helyreállítási és rezilienciaépítési eszközből való 
részesüléshez a tagállamoknak be kell nyújtaniuk 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik tervezetét.

a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveinek 
foglalkozniuk kell az elmúlt évek, különösen a 2019-
es és a 2020-as ciklus országspecifikus ajánlásaiban 
meghatározott gazdaságpolitikai kihívásokkal.

a terveknek azt is lehetővé kell tenniük, hogy 
a tagállamok fokozzák gazdasági növekedési 
potenciáljukat, munkahelyeket teremtsenek, 
gazdaságukat és társadalmukat reziliensebbé tegyék, 
valamint hogy megvalósítsák a zöld és digitális átállást.

A 2021-2027 közötti 7 éves költségvetési ciklus 
keretösszegéből 35,1, a nextgenerationeU 
nevezetű új keretből pedig várhatóan 16,2 milliárd 
eurónyi forrásban fog magyarország részesülni.62
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Faktorálás, faktoring, követelésvásárlás – mindegyik szó 
ugyanazt a fogalmat takarja: egy vállalkozás a még ki 
nem egyenlített, de a jövőben befolyó számlakövetelését 
eladja egy pénzügyi szolgáltatónak, aki ezt az összeget 
előre kifizeti neki. Faktorálás során a pénzügyi 
szolgáltató megvásárolja a követelésünket: miénk a 
pénz, a szolgáltatóé meg a követelés. 

a Wikipedia szerint a faktoring (angolul factoring) alatt 
követelések adásvételét értjük. a követelés származhat 
áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből stb. a 
hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől 
kezdve elveszíti az adóssal szemben fennálló hitelezői 
jogait, amelyek a faktorálóra szállnak át (beleértve a 
jelzálogjogait is). a faktoring a pénztőke áruforgalomba 
való bekapcsolásának egyik módja. célja, hogy a szállító 
(eladó) hiteladásait finanszírozza, és ezáltal biztosítsa az 
egyenletes likviditását. két alaptípusa a lejárt követelések 
vásárlása, illetve a még le nem járt követelések vásárlása.

A faktorcégek:
•  faktoring szerződésben rögzítik az általános szerződési 

feltételeket
 •  jogokat
 •  kötelezettségeket
•  előleget folyósítanak
•  elvégzik a számlák nyilvántartásait
•  behajtják az esedékessé vált követeléseket
•  viselik az üzlet kockázatát.

A faktoring, követelés vásárlás legfontosabb 
előnyei:

•  a faktoring nem hitelfelvétel, így nem kell fedezetet 
(pl.: jelzálog) biztosítani.

•  a tapasztalatok szerint faktorálás esetén nőni fog 
vevőink fizetési hajlandósága és fegyelme.

•  Faktorálással induló, tőkeszegény vagy veszteséges 
vállalkozások is finanszírozhatóak.

•  követelés vásárlás esetén lekerülnek a vállunkról a 
nyitott követelésekkel kapcsolatos adminisztrációs 
terhek.

•  már fennálló üzleti kapcsolat esetén a faktorcég akár 
néhány óra alatt is átutalhatja a vételárat az eladó 
számlájára.

•  az ügyfél kiválaszthatja, hogy mely számlákat kívánja 
faktorálásra felhasználni, és melyeket nem: ez adja a 
faktorálás mint finanszírozási mód rugalmasságát a 
cég pillanatnyi pénzügyi helyzete alapján.63

Faktorálás és ForFetÍrozás

Faktorálás Hitel
árazás drágább olcsóbb
szerződéskötés Gyorsabb lassabb
Hitelképesség, 
fedezet

nem
szükséges

szükséges

rugalmasság rugalmas kevésbé 
rugalmas
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A faktorházakat nagy ügyfélforgalommal 
rendelkező kereskedelmi nagybankok alapítják, 
amelyek nemzetközi kartellekbe tömörülnek, 
egyeztetik üzletpolitikájukat, az üzletkötés tartalmi 
és formai részleteit.

akárcsak a pénzügy más területeit, a faktor piacot is 
elkezdte megváltoztatni az új technológiákat alkalmazó 
fintech szereplők megjelenése. egy új ügyfél esetében 
a bevizsgálási, jóváhagyási és keretfelállítási folyamatok 
összességében akár több hetet is igénybe vehetnek. 
az új szereplők ezt a folyamatot gyorsítják föl, például 
automatikus adatbekérési és kockázatelemzési 
folyamatok kiépítésével. a legnagyobb nemzetközi 
“okos faktoring” cégek a 2010-es években kezdtek 
megjelenni.

magyarországon faktorcégek csak a magyar nemzeti 
bank engedélyével és rendszeres ellenőrzésével 
működhetnek. követelést bárki vásárolhat, azonban fő 
tevékenységként, rendszeresen ezt csak faktorcégek 
tehetik meg. a faktorcégek közül magyarországon 
erősen dominálnak a banki szereplők. magyarországon 
a faktoring piac egyre nagyobb népszerűségnek örvend, 
a faktoring ügyfelek száma és a bruttó faktorált forgalom 
nő. a legdinamikusabban növekvő szegmensek között 
az építőipar és az ipar mellett ott van a mezőgazdaság 
is. az egyes faktoring cégek e szegmenseket gyakran 
ágazat specifikus termékekkel igyekeznek megcélozni. 

a forfetírozás (az angol forfaiting szóból) egy későbbi 
időpontban esedékes, általában szállítási/beruházási 
szolgáltatásból eredő középlejáratú követelés 
megvásárlása visszkereset nélkül. a forfetírozandó 
követelés eladója a jövőbeli követelését szeretné pénzzé 
tenni visszkereset kizárásával. a forfetírozó a követelést 
leszámítolja, eközben a leszámítolás kamatával 
csökkenti a követelés összegét. Így az eladó a hitelben 
történő eladást készpénzügyletté alakítja át, és csak a 
teljesítésre és dokumentációra terjed ki a felelőssége. 
a forfetírozás előnye, hogy a követelést eladó fél 
kinnlevőségei csökkennek, illetve javul a likviditása, és 
mérsékli az ügyletből eredő kockázatokat. Hátránya a 
viszonylag magas finanszírozási költség.64

A faktorálás és a forfetírozás eltérései:

•  a faktorálás rövidebb lejáratú, általában nem haladja 
meg a 180 napot, míg a forfetírozás hosszabb lejáratú 
követelésekkel dolgozik.

•  a forfetírozás valójában követelésmegvásárlást, 
a faktorálás ezen kívül a szolgáltatások többféle 
kombinációját jelenti.65

A klasszikus faktorálás a még le nem járt 
követelések vásárlása. A faktorcég akkor vásárolja 
meg a követelést, amikor annak fizetési határideje 
még nem járt le. ez a finanszírozási forma főként a 
korlátozottabb fizetőképességgel rendelkező kis- 
és közepes beszállító vállalkozásoknak jelent jól 
használható pénzügyi szolgáltatást.

lejárt követelések eladói legtöbbször a hitelintézetek 
(bankok), nagyobb szolgáltatók (távközlés, gáz, internet 
stb.). van példa arra is, hogy kamarák (tagdíjak), sőt, 
maga az adóhivatal is értékesíti lejárt, rossz követeléseit. 
ezeket a követeléseket az eladó megkísérelte már 
behajtani, de nem járt sikerrel. a vételár ezekben 
a tranzakciókban majdnem mindig kisebb, mint a 
követelés értéke. szélsőséges esetben, régen lejárt, 
majdnem behajthatatlan követeléseknél a követelés 
értékének 1-2%-a is lehet. az eladó számára több 
előnnyel is jár a művelet:

•  azonnal készpénzhez jut, még ha kevesebbhez is, mint 
a követelések értéke

•  könyvelésében nem jelentkezik a sok lejárt, rossz 
követelés.

a vevő, a faktorcég ezután különböző behajtási 
technikákkal megkísérli az adósoktól beszedni a pénzt.

A faktorálás legfontosabb típusai:

a)  teljes körű faktoring:
   •  advance faktoring: a faktorcég a követelés 

megvásárlásakor azonnal fizet.
   •  maturity faktoring: a faktorcég csak a követelés 

esedékességekor fizet, de ez független attól, hogy a 
valódi kötelezett fizetett-e vagy sem.

b)  az ügylet lehet visszterhes vagy visszteher nélküli.
   •  a visszteher nélküli vagy más nevein valódi, 

standard, old line, vagy teljes körű faktoring lényege, 
hogy tartalmazza a vevő nem fizetési kockázatát, 
azaz a del credere rizikó átvállalását és a számlák 
nyilvántartását. itt a hitelező nem felel az adós 
fizető képességéért, de felel a követelés tényleges 
fennállásáért.

   •  a visszterhes vagy más nevén nem valódi 
faktoring, ahol a faktor nem vállalja be a del 
credere kockázatot, de nyújtja a finanszírozást, 
végzi az adminisztratív feladatokat és a követelés 
beszedését. Ha az adós nem fizetné meg a 
faktornak a követelést, akkor az nem csak az 
adóstól, hanem a hitelezőtől is követelhető.

c)  az alapján, hogy értesítik-e az adóst vagy sem, 
megkülönböztethetünk nyílt vagy csendes faktoringot.
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A lízing egy olyan elsődlegesen eszközfedezetes 
finanszírozási forma, mely során - a finanszírozás 
teljes futamideje alatt - a lízingbe Adó a 
finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés 
vagy ingatlan) tulajdonosa.
a lízingbe adó kizárólag abból a célból szerzi meg a 
lízingtárgy tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében 
használatba (lízingbe) adja azt lízingbe vevő számára. 
optimális esetben a lízingtárgy megfelelő fedezetet 
jelent a lízingbe adó számára (tulajdonosi pozíciójának 
köszönhetően) a lízing teljes futamideje alatt, ugyanakkor 
a lízingbe vevő számára kitermeli a saját költségét, azaz 
a (lízingtárgy használata fejében) a lízingbe adónak 
fizetendő lízingdíjakat. a beruházást célszerű lízingben 
finanszírozni, ha annak van megfelelő fedezeti értéke.

A lízing előnyei:
•  addicionális beruházásfinanszírozás egyszeri, nagy 

összegű tőkelekötés nélkül
•  eszközfedezetes jellege révén kevesebb egyéb 

biztosítéki elemet igényel
•  számviteli előnyök egyes lízing konstrukcióknál
•  adóelőnyök egyes lízing konstrukcióknál

egy lízing tranzakció résztvevői:
•  lízingbe adó: az a vállalkozás, amely tulajdonosa 

annak a lízingtárgynak, amit lízingbe ad. 
•  lízingbe vevő: az a vállalkozás, amely lízingeli, használja 

a lízingtárgyat, amelynek fejében lízingdíjat fizet.
•  eladó (szállító): az a kereskedő, aki forgalmazza a 

lízingbe vevő által lízingelni kívánt lízingtárgyat.

a lÍzinG
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Egy lízing tranzakció részei
lízingtárgy a gép, a jármű, a berendezés, vagy az ingatlan, amit lízingelnek
Futamidő a lízingtranzakció kezdete és vége között eltelt idő
lízingszerződés 
csomag

a szerződések, amelyek a lízing feltételeit tartalmazzák. Fő részei:
•  lízingszerződés,
•  adásvételi szerződés (specifikációval),
•  általános Üzleti Feltételek és általános szerződési Feltételek,
•  lízingdíj fizetési időpontlista,
•  átadás-átvételi jegyzőkönyv,
•  biztosítási igazolás,
•  átíráshoz szükséges okmányirodai dokumentumok (csak forgalomba helyezett járművek esetén),
•  biztosítéki szerződések (lízingbe adó előírásai szerint)

Önerő (induló díj) az első, rendszerint magasabb lízingdíj, amely a lízingbe adó kockázatát csökkenti
maradványérték operatív lízing (tartós bérlet): a lízingtárgy becsült piaci értéke a futamidő végén, ennek 

figyelembevételével kalkulálódik a lízingdíj
nyílt végű pénzügyi lízing: futamidő végi díj, amelynek megfizetésével lízingbe vevő tulajdonjogot 
szerezhet
zárt végű pénzügyi lízing: általában nincsen, de bizonyos esetekben a lízingbe vevő kérésére az utolsó 
lízingdíj egy magasabb összegben kerül megállapításra, ami így csökkenti a futamidő alatti lízingdíjakat

maradványérték- 
kockázat

a lízingbe adó kockázata, ami abból adódik, ha a maradványértéket túl magas összegben állapítja meg 
a lízingtárgy tényleges piaci értékéhez képest, így a lízing lejártakor a lízingtárgy értékesítéséből befolyó 
bevétel nem nyújt fedezetet az akkor fennálló teljes követelésre

lízingdíj a lízingbe vevő által rendszeresen (havonta, negyedévente, szezonálisan stb.) fizetendő összeg, 
használati díj, amely tőkerészből és kamatrészből áll (kivéve operatív lízing, ahol nincs ilyen megbontás)

Zártvégű pénzügyi lízing
ki az eszköz jogi tulajdonosa? lízingbe adó
ki tartja nyílván az eszközt a könyveiben? lízingbe vevő
ki számolja el az amortizációt? lízingbe vevő
ki igényli vissza a vételár áFa tartalmát? lízingbe vevő
mit számolhat el költségként a lízingbe vevő? a lízingdíj kamatrészét (a számviteli törvényeknek megfelelően)
tartalmaz-e a lízingdíj áfát? nem
mi történik lejáratkor? a lízingbe vevő az összes lízingdíj megfizetésével automatikusan 

tulajdont szerez a lízingtárgyon.

A zártvégű pénzügyi lízing célja a lízingtárgy 
tulajdonjogának ügyfél által történő megszerzése a 
futamidő végén.
a futamidő alatt a lízingtárgy tulajdonosa a lízingbe adó, 
az ügyfél kizárólag a lízingtárgy használatára jogosult, 
lízingdíj fizetése ellenében. a lízingbe vevő a futamidő 
végén a teljes lízingtartozás (összes lízingdíj) megfizetése 
után a lízingtárgyon automatikusan tulajdonjogot szerez. 
lízingtárgyat lízingbe vevő veszi fel könyveibe, tartja 

nyilván és számolja el az amortizációt, illetve a lízingdíjak 
kamat részét költségként, a mindenkori számviteli 
törvényeknek megfelelően. lízingbe vevőnek teljes áFa 
fizetési kötelezettsége van a futamidő elején, amely 
a lízingtárgy átadás-átvételekor esedékes, és később 
visszaigényelhető/levonásba helyezhető, a mindenkori 
számviteli törvényeknek megfelelően. az áFa összege a 
lízingtárgy teljes nettó értékére kerül felszámításra.
a havi lízingdíjakat további áFa nem terheli.
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A nyíltvégű pénzügyi lízingnél a futamidő alatt a 
lízingtárgy tulajdonosa a lízingbe Adó, lízingbe 
vevő kizárólag a lízingtárgy használatára jogosult, 
lízingdíj fizetés ellenében. a lízingtárgyat a lízingbev-
evő veszi fel könyveibe, tartja nyilván, és számolja el az 
amortizációt, illetve a lízingdíjak kamat részét költségként, 
a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelően. a 
havi lízingdíjak tőketörlesztő részét áFa terheli. a vételár 
áFa tartalmát a lízingbe adó visszaigényelheti/levonásba 

Az operatív lízingnél (tartós bérletnél) a lízingtárgy 
tulajdonosa a lízingbe Adó, lízingbe vevő kizárólag 
a lízingtárgy használatára jogosult a lízing futamidő 
alatt, lízingdíj fizetés ellenében.
a lízingtárgyat a lízingbe adó tartja nyilván a könyveiben, 
és számolja el az amortizációt. a vételár áFa tartalmát a 
lízingbe adó igényli vissza. a lízingbe vevő a nettó bérleti 
díjat a mindenkori számviteli törvények szerint számolhatja 
el költségként. a havi lízingdíjakat áFa terheli. lejáratkor 

helyezheti a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően. 
személygépjármű finanszírozás esetén a lízingdíjakra eső 
áFa értéke a lízingbe vevő által visszaigényelhető/lev-
onásba helyezhető. a lízingszerződés alapján a lízingbe 
vevő megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát a teljes 
tartozást követően, a maradványérték megfizetésével. a 
maradványértéket úgy kell meghatározni, hogy a lízingtárgy 
futamidő végi valós piaci értékét tükrözze, de minimálisan 
reális opciót jelentsen lízingbe vevő számára.

a lízingbe vevő a lízingtárgyat lízingbe adó birtokába 
adja, a lízingtárgy lízingbe vevő tulajdonába a futamidő 
végén sem kerülhet. a lízingdíjak kalkulációja a lízingtárgy 
futamidő végi, reális piaci értéket tükröző maradványértéke 
figyelembevételével készül, amely nem lehet nulla. lízing-
be adónak nyitott pozíciója (maradványérték kockázata) 
csökkentése érdekében (vissza)vásárlási megállapodás 
megkötésére van szüksége jellemzően az eladóval (vagy 
bármely más független 3. féllel).66

Nyíltvégű pénzügyi lízing
ki az eszköz jogi tulajdonosa? lízingbe adó
ki tartja nyílván az eszközt a könyveiben? lízingbe vevő
ki számolja el az amortizációt? lízingbe vevő
ki igényli vissza a vételár áFa tartalmát? lízingbe adó
mit számolhat el költségként a lízingbe vevő? a lízingdíj kamatrészét (a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően)
tartalmaz-e a lízingdíj áfát? igen, a lízingdíj tőkerészét áFa terheli, amit a lízingdíjakkal együtt kell 

megfizetni és a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden díjfizetés 
után lízingbe vevő által visszaigényelhető/levonásba helyezhető

mi történik lejáratkor? a lízingbevevő nyilatkozik, hogy kíván-e tulajdonjogot szerezni a 
lízingtárgy felett a maradványérték megfizetésével

Operatív lízing
ki az eszköz jogi tulajdonosa? lízingbe adó
ki tartja nyílván az eszközt a könyveiben? lízingbe adó
ki számolja el az amortizációt? lízingbe adó
ki igényli vissza a vételár áFa tartalmát? lízingbe adó
mit számolhat el költségként a lízingbe vevő? a nettó lízingdíjat (a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően)
tartalmaz-e a lízingdíj áfát? igen, a lízingdíj egészére áFa terhelődik, ami a lízingbe vevő által 

a hatályos számviteli törvényeknek megfelelően visszaigényelhető /
levonásba helyezhető.

mi történik lejáratkor? a lízingbe vevő átadja lízingbe adónak a lízingtárgyat, annak 
tulajdonjogát nem szerezheti meg
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Szempontok Pénzügyi lízing Operatív lízing/Tartós bérlet
a lízingbe adó 
szándéka szerint

a lízingbe adó célja a rendelkezésre álló 
pénzeszköz kihelyezése;
a lízingszolgáltatás a pénzügyi kihelyezéshez 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás;
a tervezett jövedelem nagy részét a 
kamatjövedelem képezi.

komplex szolgáltatás, sőt még bizonyos 
üzemeltetési kockázatot is elvállal;
a jövedelem a lízingszolgáltatás díja, tehát 
nem elsődlegesen a kamatjövedelem.

a lízingbe vevő 
nézőpontjából

a lízingbe vevő számára forrásszerzést jelent, 
az új eszköz beszerzését tervezi késleltetett 
fizetéssel;
tulajdonjog megszerzése az elsődleges cél.

elsődlegesen használatra tart igényt;
a tulajdonjog megszerzése nem elsődleges 
szempont.

résztvevők száma 
szerint

Három fél: a lízingbe adó, a lízingbe vevő, és 
az eladó;

két vagy három fél: a lízingbe vevő és a 
lízingbe adó mindenképpen, plusz az eladó 
is, ha nem azonos a lízingbe adóval;

Futamidő lejárta előtti 
megszűntethetőség

a lízingszerződés a lízingbe vevő által - a 
hitelügyletekhez hasonlóan - csak akkor 
mondható fel, ha a teljes lízingtartozás 
kiegyenlítésre került;

a lízingügylet - a határozott idejű bérleti 
szerződésekhez hasonlóan - rendes 
felmondással nem szüntethető meg.

értékcsökkenés a lízingbe vevő amortizálja könyveiben a saját 
számviteli politikájában előírt amortizációs 
kulcsok alapján.

a lízingbe adó könyveiben szerepel, és ő 
amortizálja

biztosítás, szerviz 
karbantartás költségei

lízingbe vevőt terhelik. lízingbe adót terhelik, de a lízingdíjakba 
beépítésre kerül.

pénzügyi és operatív lízing összehasonlítása
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a kis- és középvállalkozások világszövetsége (WUsme) 
egy nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek feladata 
a kis- és középvállalkozások és kézművesség védelme, 
támogatása és képviselete világszerte. a WUsme célja, 
hogy hozzájáruljon a kkv-kon alapuló növekedés új 
paradigmájához, mely szerint a kkv-k jelentik minden 
országban és társadalomban a jelentős, befogadó és 
fenntartható társadalmi fejlődés mozgatórugóját.

a WUsme támogatja és elősegíti a vállalkozói 
környezetet, mely a gazdasági demokrácia 
létrehozásának és megvalósításának, a kreativitás, az 
önrendelkezés és a kitartás kifejezésének és az egyéni 
és a kollektív méltóság eszköze.

a WUsme egy olyan tudás-, kutatás- és innovációs 
rendszer előmozdításán dolgozik, amely a vállalkozót és 
a vállalkozás révén a jólét megteremtésének képességét 
helyezi a középpontba, amelyben a hagyományos tudást 
integrálni kell az új digitális technológiákkal.

érDekkéPVISeleTI, FejleSzTéSI 
SzerVezeTek

ÜzletFeJlesztés

WUsme

nemzetközi szervezetek
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•  a WUsme elkötelezett amellett, hogy javítsa 
és ösztönözze a helyi közösségek vállalkozói 
gondolkodásmódját és kultúráját, kedvezőbb 
gazdasági, igazgatási és társadalmi környezetet 
teremtsen a vállalkozói szellem számára, előmozdítsa 
az erre irányuló politikákat, részt vegyen célzott 
eseményeken, és programjaival megkönnyítse a 
nők és a férfiak számára az ötletek vállalkozássá 
fejlesztését.

•  a WUsme elősegíti az üzleti kapcsolatokat a kkv-k 
és értékláncuk valamennyi partnere között, mert ez 
hozzájárul a technológia, az ismeretek és a készségek 
átadásához és így a versenyképes globális kkv-
közösség kialakításához.

•  a WUsme által megvalósított közösség, valamint 
széleskörű események és tevékenységek révén a 
kkv-k lehetőséget kapnak arra, hogy az igényeiknek 
megfelelő kapcsolatokat találjanak. 
a WUsme olyan hasznos és naprakész információkat 
kínál az üzleti környezettel kapcsolatban, amelyekre 
a kkv-knak szüksége lehet a tevékenységük sikeres 
lebonyolításához és fejlesztéséhez.

•  a WUsme számos értékes támogatási szolgáltatást 
nyújt a kkv-k igényeire szabva, a kezdeti vállalkozói 
fázistól kezdve a nemzetközi vagy helyi partnerségek 

és üzleti kapcsolatok felkutatásáig vagy a 
finanszírozással és a pénzügyi támogatásokkal 
kapcsolatos segítségig.

•  a WUsme támogatja a készségek, a know-how, 
a bevált gyakorlatok és a technológiák cseréjét a 
kormányok, egyetemek és más intézmények között 
annak biztosítása érdekében, hogy a tudományos és 
technológiai fejlesztések hozzáférhetőek legyenek a 
kkv-k számára, akik ezáltal tovább tudják fejleszteni 
versenyképességüket a nemzetközi piacon.

•  a WUsme ideális csatorna a kkv-k számára, 
hogy eljuttathassák az őket érintő kérdéseket az 
állami intézmények számára, és a legkedvezőbb 
kapcsolatokat alakítsák ki a kormányokkal és a 
nemzetközi szervezetekkel.

•  a WUsme segítséget nyújt az európai forrásokat 
nemzeti és regionális szinten biztosító intézményekkel 
fenntartott kapcsolatokban a köz- és a magánszféra 
közötti partnerség kialakítása érdekében.

•  a WUsme együttműködik a nemzetközi akadémiai 
intézményekkel a vállalkozói szellemhez kapcsolódó 
konkrét programok támogatása érdekében.

•  a WUsme a vállalkozói tevékenységen keresztül 
ösztönzi a nők szerepének erősítését.

A WUsme a kkv-k, a kapcsolódó támogató szervezetek, a kormányzati intézmények és a nemzetközi 
szervezetek hatékony világhálózatát alkotja, és ezáltal globálisan támogatja a kkv-kat széles 
tevékenységi körével:

további információk a szervezet honlapján találhatók: www.wusme.org
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Az eBn mintegy 140, minőségtanúsítvánnyal 
rendelkező eU/BiC (üzleti és innovációs központ) 
és további 40 szervezet hálózata, amely 
támogatja az innovatív vállalkozók, starup-upok 
és kkv-k fejlődését és növekedését. Az eBn olyan 
szakemberek közössége is, akik mindennapi 
munkájukkal segítik ezeket a vállalkozásokat 
a leghatékonyabb, legeredményesebb és a 
fenntartható növekedésben.

az eU/bic-ek minőségtanúsítvánnyal rendelkező, 
vállalkozás-támogató szervezetek, amelyek 
erőfeszítéseiket és erőforrásaikat arra fordítják, hogy 
innovatív ötletekkel segítsék a vállalkozókat, hogy 
ezeket az ötleteket életképes, sikeres és fenntartható 
vállalkozásokká alakítsák.

az eU/bic-eket csaknem 30 évvel ezelőtt találta ki 
az európai bizottság, valamint az érdekelt magán és 
állami szereplők azzal a céllal, hogy fellendítsék az 
európai régiók gazdasági fejlődését és innovációs 
potenciálját. az eU/bic-ek alapvető küldetése az 

innovatív vállalkozói szellem felgyorsítása helyi szinten 
az innovatív startupokra, a spin-offokra, a vállalkozók és 
kkv-kra szabott átfogó szakmai támogatási és inkubációs 
szolgáltatások (előinkubáció, inkubáció, utóinkubáció) 
célzott nyújtásával.

az eU/bic értékláncát klasszikusan a következőképpen 
írják le: „ösztönzés, felderítés, értékelés, szelektálás, 
inkubálás, mentorálás, klaszteresedés, gyorsítás, 
nemzetközivé válás”.
az eU/bic-ek egyértelműen azonosíthatók az eU/bic 
védjeggyel, amely tanúsítja, hogy megfelelnek az eU/
bic Quality mark criteria néven ismert szabványoknak, 
az egyetlen minőségbiztosítási rendszernek, amelyet az 
európai Unió elismer.

az eU/bic-ek az üzlet- és innovációfejlesztési 
szervezetek széles körébe tartoznak; inkubátorok, 
akcelerátorok, üzleti szolgáltató központok, tudományos 
és technológiai parkok, egyetemi technológiai transzfer 
irodák, kereskedelmi és iparkamarák, klaszterek, hogy 
csak néhányat említsünk.

további információk a szervezet honlapján találhatók: 
https://ebn.eu/.

eBn Az eBn nemzetközi szolgáltatása könnyű és 
praktikus megoldásokat kínál a vállalatok számára 
annak biztosítására, hogy az új piacokra belépő 
vagy terjeszkedő vállalkozások hatékonyabban 
ismerkedjenek meg az adott ország üzleti 
gyakorlatával, kultúrájával és lehetőségeivel.
A szolgáltatás segít felgyorsítani a külföldi 
vállalatok tanulási folyamatait, új kapcsolatokat 
létesíteni az új országban, megteremteni a 
tengerentúli értékesítési jelenlétet, és hozzáférést 
biztosít a konkrét üzleti célok eléréséhez 
szükséges erőforrásokhoz és intelligenciához. Az 
eBn emellett technikai látogatásokat/körutakat 
szervez külföldön, helyszíni látogatással a 
kiválósági központokba és a B2B rendezvényekre.

az ebn nyílt innovációs piaca lehetővé teszi a kkv-k 
számára, hogy bemutassák cégüket, termékeiket/
szolgáltatásaikat és szellemi vagyonukat (ip) bemutassák 
annak érdekében, hogy partnereket és együttműködőket 
találjanak a további fejlesztéseikhez.
a kkv-k és vállalatok számára a piac lehetővé teszi, 
hogy engedélyeztetés vagy megszerzés céljából szellemi 
vagyonra, az értékláncukon belül működő potenciális 
üzleti partnerekre vagy a legfontosabb technológiák 
szállítóira keressenek.
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Az eUroCHAmBres az európai kereskedelmi és 
iparkamarák szövetsége, amelyet 1958-ban 
hoztak létre közvetlen válaszul az európai gazdasági 
közösség létrehozására. az eUrocHambres 45 tagot 
(43 nemzeti kereskedelmi és iparkamara-szövetség és két 
transznacionális kamarai szervezet) és 1.700 regionális és 
helyi kamarát felölelő európai hálózatával több mint 

20 millió vállalkozást képvisel európában. e vállalkozások 
több mint 93% -a kis- és középvállalkozás.
a kamarák tagvállalkozásai több mint 120 millió embert 
foglalkoztatnak. az eUrocHambres elképzelése 
egy integrált, globálisan versenyképes európa, ahol a 
vállalkozások érvényesülhetnek, és a társadalmi-gazdasági 
fejlődés motorjává válhatnak.

eUroCHAmBres

Az eWn az alábbi tevékenységi területekre fókuszál:
•  a női vállalkozók előtt álló kihívások azonosítása és konkrét 

javaslatok kidolgozása azok leküzdésére 
vállalkozás indításakor és működtetésekor a nők több 
nehézséggel szembesülnek, mint a férfiak, elsősorban 
a finanszírozáshoz, az információkhoz, az üzleti célú 
hálózatokhoz való hozzáférés, valamint az üzleti és családi 
élet összeegyeztetése terén. az eWn tagjai meghatározzák 
a női vállalkozói szellem fejlődését hátráltató főbb 
kihívásokat, megvitatják a kezelésükre szolgáló lehetséges 
megoldásokat, és ismertetik nézeteiket az érintett politikai 
döntéshozókkal.

•  a női vállalkozást támogató bevált gyakorlatok 
meghatározása és terjesztése 
a kereskedelmi és iparkamarák különféle 
kezdeményezéseket hajtanak végre a női vállalkozói 
szellem támogatására (például mentorálás és 
coaching, célzott tanácsadás stb.). az eWn a sikeres 

kezdeményezéseket európai szinten összegyűjti, és 
népszerűsíti annak érdekében, hogy növelje azok 
láthatóságát, és ösztönözze hasonló tevékenységek más 
országokban történő fejlesztését.

•  női vállalkozók sikertörténeteinek megosztása 
az eWn összegyűjti, és megosztja a női vállalkozási 
sikertörténeteket azzal a céllal, hogy népszerűsítse a női 
vállalkozókat mint példaképeket és a vállalkozást mint 
izgalmas karrierlehetőséget mutassa be a nők számára.

•  a vonatkozó szakpolitikai fejlemények megvitatása 
a női vállalkozást érintő szakpolitikai fejleményeket, valamint 
a közelgő programokat és kezdeményezéseket a hálózat 
keretében vitatják meg.

•  kapcsolatépítés. az eWn platformot kínál a releváns 
kezdeményezésekről, eseményekről, hálózatépítési és 
finanszírozási lehetőségekről szóló ismeretek megosztására. 
az eWn maga is lehetővé teszi a hálózatépítést a résztvevő 
női vállalkozók és kamarai képviselők között.

Az eUroCHAmBres Women’s network (eWn - női Hálózat) egy energikus és jelentős páneurópai női 
kamarahálózat: egy hely, ahol új kapcsolatokat lehet létrehozni, és támogatást és inspirációt kaphatunk vállalkozói 
utunkhoz. Az eWn tagjai összefognak, hogy megosszák egymással az ismereteket, a bevált gyakorlatokat, 
a kapcsolatokat, és részesüljenek a stratégiai partnerség előnyeiből. Az eWn célja, hogy hozzájáruljon a női 
vállalkozói potenciál kiaknázásához, és erősebb hangot adjon a női vállalkozóknak európában.
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Az európai kamara (european Chamber - euCham) 
független, nem kormányzati, magánszervezésű 
intézmény, amely képviseli az európában üzleti 
tevékenységet folytató nemzeti és nemzetközi 
vállalatok érdekeit, javítva ezzel a működésükhöz 
szükséges üzleti környezetet.

Céljai:
•  a vállalatok és általában a magánszektor 

láthatóságának és hírnevének javítása
•  információszolgáltatás, hálózatépítés (interakció és új 

kapcsolatok kialakítása)
•  Új üzleti lehetőségek megteremtése

Az euCham tevékenységébe az alábbiak tartoznak:
•  Helyszín biztosítása a tematikus és interdiszciplináris 

megbeszélésekhez
•  innovatív és nagyívű javaslatok kidolgozása a vállalkozások, a 

földrajzi terület és a társadalom közötti kapcsolatok javítására
•  oktatással és útmutatással járul hozzá a gazdasági szereplők 

etikai fejlődéséhez
•  az üzleti világ hírnevének és presztízsének népszerűsítése a 

közvélemény számára
•  a vállalatok közötti hálózatépítés támogatása
Az euCham fókuszterületei 2020-2022 között:
•  Fenntarthatóság
•  környezet
•  zöld szabványok
•  Fiatal vállalkozók fejlesztése
•  Üzleti etika
•  peres eljárások

Az euCham hitvallása, hogy a jó üzleti etika és az 
üzleti siker egyás szinonímái, ezért az euCham 
tevékenységével azon igyekszik, hogy:
•  segítse az európai üzleti környezet fejlesztését
•  kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítson ki a helyi és 

nemzeti kormányzati szervekkel
•  előmozdítsa a tisztességes versenyelőnyt tagjai és más 

szervezetek számára
•  példát mutasson a tagok és az üzleti társadalom egésze 

számára az integritás, az átláthatóság, a demokratizálódás és 
az objektivitás előmozdításával a korrupciómentességre, az 
állampolgári jogok és a környezetvédelem érvényesülésére.

Az euCham tagság fő előnyei:
•  Hozzáférés az üzleti jelenlét fejlesztéséhez szükséges 

értékes információforrásokhoz és üzleti támogató 
tevékenységekhez

•  a stratégiai és hosszú távú fejlesztésekhez szükséges 
magas szintű hálózatépítési lehetőség nemzetközi szinten 
lehetőség az üzleti kapcsolatok bővítésére, szervezett 
eseményeken, konferenciákon vagy különleges 
eseményeken való részvétel révén. ingyenes vagy 
kedvezményes részvétel ezeken az eseményeken.

•  lehetőség aktívan részt venni az eucham bizottságaiban, 
munkacsoportjaiban és különleges projektjeiben, a 
közös érdekű aktuális kérdések meghatározásában, 
megvitatásában és megoldásában.

•  közös erőfeszítésekben az eucham többi tagjának kor- 
mányzati kapcsolataival a kényes politikai kérdések kezelése.

további információk a szervezet honlapján találhatók: 
https://eucham.eu/.

európai kamara



122 123

Az enterprise europe network segíti a vállalkozásokat 
abban, hogy innovatív ötleteikből kereskedelmi sikert 
kovácsoljanak a nemzetközi piacon.
A hálózati szakértők feladata, hogy felmérjék, mely 
szolgáltatások felelnek meg a legjobban az üzleti 
vállalkozása konkrét fejlesztési szakaszának.

A kezdeti szolgáltatások az alábbiakat foglalják 
magukban:

•  tájékoztatás az innovációhoz kapcsolódó politikáról, 
szabályozásról és támogatási programokról

•  a helyi innovációs szereplők elérhetőségei
•  tájékoztatás a helyi finanszírozási/támogatási 

forrásokhoz való hozzáférésről

egy lépéssel tovább a hálózat szakértői az alábbi 
személyre szabott szolgáltatásokat nyújtják:

•  innovációs audit és stratégiai tanácsadás
•  a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó tanácsadás
•  technológiai és innovációs közvetítési szolgáltatás
•  a technológia marketingjére vonatkozó tanácsadás
•  az innováció finanszírozási lehetőségeire vonatkozó 

tanácsadás
•  segítségnyújtás a támogatási programokhoz való 

hozzáféréshez

a hálózati szolgáltatások következő szintje kifejezetten 
azoknak a potenciális innovatív vállalkozásoknak szól, 
amelyek az innovációmenedzsment terén szorulnak 
segítségre.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hálózat 
szakértői:

•  értékelést készítenek az innovációmenedzsment 
képességről és hiányosságokról, szoros 
együttműködésben a vállalkozása felsővezetésével

•  akciótervet készítenek Önnel az azonosított 
hiányosságok kezelésére

•  segítenek a vállalkozásának az akcióterv 
végrehajtásában

•  kijelölik a további fejlesztési irányokat

a hálózat kiemelt ügyfélmenedzsment szolgáltatásokkal 
támogatja az eic accelerator kedvezményezett 
vállalkozásait.

dióhéjban, az een szakértői:

•  segítenek a kedvezményezetteknek a coaching 
igények azonosításában és a megfelelő üzleti coach-
ok kiválasztásában

•  elősegítik a coaching folyamatát
•  felkészítik a kedvezményezettet a projekt sikeres 

végrehajtására
•  megtervezik a következő fejlesztési fázist

további információk a szervezet honlapján találhatók: 
https://een.ec.europa.eu/.

Az enterprise europe network (een) az 
innovációban és a nemzetközi növekedésben 
segíti a vállalkozásokat. ez a világ legnagyobb, 
nemzetközi ambíciókkal rendelkező kis- és 
középvállalkozásokat támogató hálózata.

a hálózat világszerte több mint 60 országban aktív. több 
mint 600 tagszervezet 3.000 szakértőjét tömöríti - 
mindannyian híresek az üzleti támogatás kiválóságáról.

A tagszervezetek:

• technológiai pólusok
• innovációfejlesztési szervezetek
• egyetemek és kutatóintézetek
• regionális fejlesztési szervezetek 
• kereskedelmi és iparkamarák

Üzleti vállalkozások nem lehetnek tagjai a hálózatnak, 
de kedvezményezettjei a hálózat által nyújtott számos 
szolgáltatásnak. 
az egyes tagszervezetek hálózati szakértői csoportjai 
személyre szabott szolgáltatásokat kínálnak a 
vállalkozások számára. ismerik a helyi üzleti környezetet, 
és kapcsolataik vannak az üzleti lehetőségekhez 
világszerte. a hálózat célzott megközelítést is kínál, 
kifejezetten az üzleti szektor számára. szakértői 
csoportjai az összes kulcsfontosságú gazdasági ágazatra 
kiterjednek, az egészségügytől az agrárélelmezésig, az 
intelligens energiától a divatig és a textiliparig.
az enterprise europe network segít vállalkozásának 

megtalálni a megfelelő nemzetközi partnereket a külföldön 
való növekedéshez és terjeszkedéshez. a hálózat kezeli 
európa legnagyobb online üzleti adatbázisát. több 
ezer üzleti, technológiai és kutatási együttműködési 
megkeresést és ajánlatot tartalmaz vállalatoktól, valamint 
kutatási és fejlesztési intézményektől. az adatbázis 
ingyenesen elérhető a https://een.ec.europa.eu/partners 
címen. Feliratkozhat, hogy értesítéseket kapjon az új 
kérésekről és ajánlatokról. amikor megfelelő partnert talált, 
egy szakértő tanácsadással és egyéb módon nyújt Önnek 
támogatást a partnerség teljes folyamata során.
az enterprise europe network szakértői tanácsot adnak 
vállalkozásának a növekedéshez és a nemzetközi piacokra 
való terjeszkedéshez. ingyenesen juthat egy sor 
tanácsadási szolgáltatáshoz, mint pl.:

•  hogyan exportálja termékeit és szolgáltatásait új piacokra
•  hogyan kaphatnak ce jelölést a termékei
•  melyek a legjobb finanszírozási lehetőségek a 

növekedési terveihez
•  hogyan védheti meg szellemi vagyonát egy másik 

országban

a hálózati tanácsadási szolgáltatások elsősorban 
az eU témáira összpontosítanak, mint például az 
uniós jogszabályokra és szabványokra, a nemzetközi 
piacokhoz való hozzáférésre, a nemzetközi közbeszerzési 
szerződésekre, az eU-s támogatásokra és egyéb 
finanszírozási lehetőségekre, pályázati tanácsadásra, a 
szellemi tulajdonjogokra (ipr), az energia- és erőforrás-
hatékonyságra, a menedzsment fejlesztésekre.

enterprise europe network
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A magyar vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
állandó programja a mikrohitel nyújtása, melynek 
célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi 
segítségnyújtással és tanácsadással.

a maximálisan 10.000.000 Ft összegű és 10 éves 
futamidejű hitel célja gépek, berendezések, eszközök 
és más beruházások finanszírozása, a már meglévő 
üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy 
fejlesztése, illetve forgóeszközök biztosítása. ezen felül 
folyamatosan frissülő aktuális pályázati programokban 
vesznek részt, például fiatal vállalkozók támogatására, 
vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatására, 
távtanulási platform átdolgozására vonatkozóan. 
Határokon átívelő programokat is kezelnek. 
szolgáltatásai: üzletfejlesztés, exportfejlesztés, pénzügyi 
szolgáltatások, információnyújtás, tanácsadás, képzés, 
hitel, támogatás, befektetés.

további információk:
www.mva.hu

A nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs 
Hivatal (nkfi Hivatal) célja a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi lXXvi. 
törvény (kFitv.) alapján, hogy kialakítsa a hazai kutatás-
fejlesztés és innováció (kFi) kormányzati koordinációjának 
és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi 
rendszerét, biztosítva a rendelkezésre álló források 
hatékony, átlátható és értékteremtő felhasználását. az nkFi 
Hivatal küldetése, hogy kialakítsa a kutatásfinanszírozás 
koordinált, kiszámítható és fenntartható ösztönző 
rendszerét, amelyben a kiváló tudományos kutatások 
támogatásával és az innováció ösztönzésével magyarország 
ne csak szabályszerűen, hanem célszerűen használja 
fel a kFi célú forrásokat, erősítse magyarország globális 
versenyképességét, és minél eredményesebben 
kapcsolódjon be az európai kutatási térségbe. az 
nkFi Hivatal célkitűzése a nemzeti innovációs rendszer 
megerősítése, a tudományos központok, vállalatok és 
vállalkozások dinamikus együttműködésének ösztönzése, a 
vonzó innovációs környezet kialakítása. a Hivatal készíti elő 
magyarország tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiáját, kezeli a nemzeti kutatási, Fejlesztési és 
innovációs alap forrásait, képviseli magyarország kormányát 
és a magyar kFi közösséget a nemzetközi és európai 
kFi szervezetekben. szolgáltatásai: információnyújtás, 
tanácsadás, rendezvényszervezés és támogatás innováció 
és k+F témákban, harmadik országbeli kutatót fogadó 
kutatószervezet akkreditációja, európai Uniós projektpartner 
keresésben való közreműködés.

további információk: https://nkfih.gov.hu/

a magyar kereskedelmi és iparkamara (mkik) 
legfőbb feladata, hogy előmozdítsa a gazdaság 
fejlődését, felügyelje a piaci magatartás tisztességét, 
biztosítsa a gazdasági tevékenységet folytatók 
együttes érdekeinek érvényesülését. célja a magyar 
vállalkozások, elsősorban a kis- és középvállalkozások 
megerősítése és versenyképességük növelése.

a kamara komplex feladatokat lát el a szakképzés 
területén, hogy minél több fiatalt és céget vonjon 
be a duális képzési rendszerbe. koordinálja a 
területi kereskedelmi és iparkamarák képzési, 
szakképzési tevékenységét. segíti a vállalkozások 
digitális átalakulását, informatikai fejlesztését. 
vállalkozói vélemények alapján támogatja magyar a 
gazdaságpolitikát, szakmai rendezvényeket, fórumokat 
szervez, nyomon követi a nemzetközi gazdasági 
trendeket.

mindezek mellett a kamara fontos stratégiai célja a 
magyar gazdaság exportteljesítményének növelése, 
a hazai vállalkozások külpiaci pozíciószerzésének 
elősegítése, a tőkekihelyezések támogatása. a kamara 
számtalan szolgáltatást nyújt a vállalkozások külpiacra 
jutásának támogatásához: üzleti fórumokat, üzletember-
találkozókat, kiutazó üzleti delegációkat szervez, segít 
az üzleti partnerközvetítésben, folyamatos tájékoztatást 
nyújt és konzultációs lehetőséget biztosít tagjainak. az 
mkik a kiemelt relációk viszonylatában tagozati rendszert 
működtet, emellett több üzleti tanácsot is létrehozott. 
szolgáltatásai: üzlet- és kereskedelemfejlesztés, 
exportfejlesztés, pénzügyi és jogi szolgáltatások, 
érdekképviselet, információnyújtás, tanácsadás, képzés, 
rendezvényszervezés.

további információk:
https://mkik.hu/.

magyar kereskedelmi és iparkamara

magyar vállalkozásfejlesztési Alapítvány nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs Hivatalmagyarországi szervezetek
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A magyar női Unió egyesület (mnU) 2013-ban 
alakult civil szervezetként magyarországon, amely 
a nőkre, elsősorban a vidéki nőkre és a családokra 
összpontosít.

15 alapító taggal és pártoló tagokkal indult, mára 
több mint 5.000 résztvevőt szólít meg. nemzetközi 
mintára, hiánypótló szándékkal alakult a magyar vidéki 
nők támogatása, felkarolása céljából, lehetőségeik 
multiplikálására. elkötelezett a nők szerepének 
előmozdítása, a hagyományos értékek megőrzése és 
újak létrehozása mellett, ugyanakkor segít a nőknek 
a mentális jólét és a testi harmónia megőrzésében. 
megkönnyíti a párbeszédet a kormány és a civil 
társadalom, az üzleti élet és az egyetemek között annak 
érdekében, hogy a gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási, 
oktatási döntések a nők és a családok érdekeit 
szolgálják. 

az mnU elnöke kétszer volt a copa-coGeca 
női bizottságának az alelnöke, jelenleg is tagja az 
elnökségnek, 2020-ban választották újra. ezen kívül, 
a WUsme igazgatótanácsának munkájában is részt 
vesz annak tagjaként. az mnU tagok több mint tízéves 
tapasztalattal rendelkeznek a kkv-k fejlesztésében és 
nemzetköziesítésében, miközben sikeresen működtetik 
saját vállalkozásukat.

az mnU tapasztalattal rendelkezik a különböző szervezetek 
közötti együttműködés fejlesztésében képzések, 
tapasztalatcserék, know-how átadás és az olyan alulról 
felfelé építkező kezdeményezések révén, mint például 
az ensz vidéki nők nemzetközi napja alkalmából 
szervezett nemzetközi konferencia magyarországon. 
küldetése a hagyományőrző egyben értékteremtő, jelent 
és jövőt formáló női szerepvállalás népszerűsítése, 
hozzáadott érték teremtése.

A vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége 
(vosz) a tagjai és általában a magyarországon 
tevékenykedő vállalkozások (és tulajdonosaik, 
vezetőik) számára biztosít érdekképviseletet és 
érdekvédelmet, továbbá széleskörű tájékoztatást 
nyújt a szabályozóváltozásokról.

ezek mellett olyan üzleti szolgáltatásokat biztosít, amely 
előmozdítja a vállalkozásfejlesztést, a piacépítést, a 
szakmunkás- és a felnőttképzést. ipari, kereskedelmi, 
szolgáltatási és mezőgazdasági tagozatokra tagolódva 
látja el feladatait. társadalmi felelősségvállalása (kulturális 

missziója) a prima primissima alapítvány nevével 
fémjelzett mozgalomban valósul meg, szponzorációs és 
mecenatúra lehetőséggel. szolgáltatásai: üzletfejlesztés, 
exportfejlesztés, pénzügyi és jogi szolgáltatások, 
általános gazdasági érdekképviselet, kiterjedt 
kapcsolatrendszeren keresztül minden, a vállalkozói 
szféra gazdálkodását érintő terület, információnyújtás, 
tanácsadás, képzés, rendezvényszervezés, hitel, 
támogatás, biztosítás.

további információk:
www.vosz.hu.

vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége (vosz) magyar női Unió egyesület (mnU)
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további információk a szervezet honlapján találhatók: 
www.mnunio.hu.

Az mnU tevékenységei és aktivitásai:

•   vidéki nők munkaerőpiaci helyzetének jobbítása
•  munka-magánélet egyensúly fenntartásának támogatása
•  tudásmegosztás, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 

bemutatása
•  pályázati lehetőségek biztosítása (hazai és közvetlen eU-s 

forrásokból)
•  hazai és nemzetközi szintű érdekképviselet, hálózatosodás 

elősegítése
•  nemzetközi kezdeményezések felkarolása, hazai képviselete
•  a „tradinnováció” elősegítése

saját kezdeményezések megvalósítása:

•  vállalkozásindítás támogatása szakmai kapcsolatok révén
•  vállalkozásfejlesztés támogatása szakmai kapcsolatok révén
•  meglévő vállalkozások nemzetközi piacra juttatása hazai és 

külföldi példák nyomán
•  hazai, kárpát-medencei és nemzetközi kapcsolatépítések 

támogatása (klaszterek, együttműködések, platformok)

nemzetközi jelenlét:

•  2019 – a magyar női Unió egyesület elnyerte az ensz 
konzultatív státuszt

•  2019 – Harmadik alkalommal vett részt az ensz csW 
konferencián, saját kísérőeseményt is megvalósítva

•  az mnU elnöke a copa-coGeca női bizottságának 
kétszer volt alelnöke, jelenleg is tagja

•  eiGe tagság
•  coFace tagság
•  az mnU elnöke a WUsme igazgatóság tagja
•  pályázati partnerként az interreg szlovákia-magyarország 

együttműködési program „cord” projektjében sikeres 
részvétel
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a Fao emellett azon dolgozik, hogy segítse a 
tagországokat szabványok és iránymutatások 
kidolgozásában és végrehajtásában, beleértve a Fao/
WHo által irányított codex alimentarius-t, amely védi 
a fogyasztók egészségét, és elősegíti az élelmiszer-
kereskedelem tisztességes gyakorlatát. ezenkívül 
a Fao kiterjedt jogalkotási adatbázist (http://www.
fao.org/faolex/en/) épített fel, hogy a felhasználók 
számára gyors hozzáférést biztosítson az élelmiszer, a 
mezőgazdaság és a természeti erőforrások kezelésével 
kapcsolatos nemzeti törvényekhez, rendeletekhez és 
politikákhoz.
a Fao kulcsszerepet játszik az innováció 
jelentőségének előmozdításában a mezőgazdaságban 
az élelmezésbiztonság, a fenntartható fejlődés és a 
vidékfejlesztés érdekében. a Fao „kéz a kézben” 
(Hand-in-Hand) elnevezésű kezdeményezésének célja 
a szélsőséges szegénység csökkentése, az éhség 
megszüntetése, a táplálkozás javítása, a mezőgazdasági 
termelékenység és a vidéki életszínvonal növelése, 
valamint a globális gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulás. a Fao további fontos kezdeményezései, 
tematikus munkaterületei, projektjei, partnerségei és 
szolgáltatásai megtalálhatók a
http://www.fao.org/themes/en/ oldalon.

további információk a szervezet honlapján találhatók: 
www.fao.org.

az élelmezési és mezőgazdasági szervezet (fAo) 
az ensz szakosított ügynöksége, amely az éhínség 
leküzdésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket 
vezeti. célja, hogy mindenki számára biztosítsa az 
élelmezésbiztonságot, és gondoskodjon arról, hogy az 
emberek rendszeresen hozzáférhessenek elegendő 
minőségű élelmiszerhez ahhoz, hogy aktív, egészséges 
életet éljenek. több mint 194 tagállammal a Fao 
világszerte több mint 130 országban dolgozik.

A fAo legfontosabb eredményei:

•  Felszámolta a halálos marhavészt okozó vírusos 
megbetegedést

•  nemzetközi szabványokat (codex alimentarius) hozott 
létre, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a 
biztonságos és jó élelmiszereket

•  megszüntette az embereket megtámadó „folyami 
vakságot” 11 nyugat-afrikai országban

•  Fenntartja a világ legnagyobb és legátfogóbb 
statisztikai adatbázisát az élelmiszerekről és a 
mezőgazdaságról

•  létrehozta, és irányította a bevezetését az illegális 

halászat elleni küzdelem legelső kötelező érvényű 
nemzetközi megállapodásának (a  kikötő szerinti 
államok intézkedéseiről szóló megállapodás – port 
state measures agreement)

•  Globálisan elfogadott iránymutatásokat készített a 
birtokjogokról a földhöz, halászathoz és erdőkhöz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében

•  segített felére csökkenteni az éhezők számát latin-
amerikában és a karib-térségben

•  támogatta az élelemhez való jogot mint emberi jogot, 
amelyet több mint 30 ország alkotmánya és egyéb 
keretei garantálnak.

a Fao számos egyezményt és megállapodást 
támogat, ill. tart magára nézve kötelezőnek, amelyek 
az élelmiszerekkel és a mezőgazdasággal vannak 
összefüggésben, például a nemzetközi növényvédelmi 
egyezményt (ippc – international plant protection 
convention). a Fao-nál letétbe helyezett további 
egyezmények, megállapodások és szerződések a 
következő internetes linken találhatók:
http://www.fao.org/treaties/results/
en/?search=adv&subj_coll=ArticleXIV.

mezőGazdasáG

A fAo kulcsszerepet játszik a Covid-19 járvány 
elleni küzdelemben:
•  a járvány élelmiszerekre és mezőgazdaságra 

gyakorolt hatásának megértésével és enyhítésével
•  a legkiszolgáltatottabbak élelmezésbiztonságának és 

megélhetésének megóvásával
•  a vírus eredetének és terjedésének megértésével
•  az egészséget egységesen, az ember, valamint 

az állat- és növényvilágot egy egészként kezelő 
megközelítés biztosításával

élelmezési és mezőgazdasági szervezet

nemzetközi szervezetek



132 133

a CopA (Committee of professional Agricultural 
organisations - szakmai mezőgazdasági szervezetek 
Bizottsága), az első, mezőgazdasági termelőket képviselő 
európai szervezet 1958-ban jött létre. nem sokkal ezután, 
1959-ben a nemzeti mezőgazdasági szövetkezetek 
létrehozták európai ernyőszervezetüket - a CogeCA-t 
(general Committee for Agricultural Cooperation az 
európai Unió mezőgazdasági együttműködési Főbizottsága) 
- amely magában foglalja a halászati szövetkezeteket is. 
a coGeca titkársága 1962-ben beolvadt a copa-ba. 
a két szervezet teljes tagsága az eU tagállamainak 76 
szervezetéből áll.

a coGeca, amelynek mai neve az „európai Unió 
mezőgazdasági szövetkezeteinek általános szövetsége”, 
jelenleg mintegy 40.000 mezőgazdasági termelő szövetkezet 
általános és egyedi érdekeit képviseli. e szövetkezetek 
mintegy 660.000 embert foglalkoztatnak, és globális éves 
forgalmuk meghaladja a háromszázmilliárd eurót a kibővített 
európai Unióban. létrehozása óta az európai közösség a 
coGeca-t ismeri el a teljes mezőgazdasági és halászati 
szövetkezeti szektor fő képviseleti szerveként, szóvivőjeként.

a copa a mezőgazdasági termelők általános és egyedi 
érdekeit egyaránt képviseli az európai Unióban. megalakulása 
óta a copa-t a közösségi hatóságok az egész európai mező-
gazdasági ágazat nevében fellépő szervezetként ismerik el.

további információk a szervezet honlapján találhatók:
https://copa-cogeca.eu/.

a 2013. március 28-án megalakult magyar Agrár-, 
élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési kamara 
(nemzeti Agrárgazdasági kamara – nAk) feladata 
a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek 
érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének 
támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül 
gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a 
gazdálkodókhoz.

a nak országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab 
talajgenerátorból álló talajgenerátoros jégkármérséklő 
rendszert üzemeltet 2018 óta. a vidékfejlesztési programból 
nyert 1,8 milliárd forintból kiépített rendszert a nak az 
agrártárcával együtt – a kárenyhítési alapból származó évi 
1,5 milliárd forint finanszírozásával – működteti.
a társaság a jogelődjeivel együtt 1995 óta folytat 
felnőttképzési tevékenységet. célja, hogy a képzésein 
résztvevők olyan gyakorlatias tudást sajátítsanak el, melynek 
alkalmazásával növelhetik vállalkozásuk eredményességét. 
képzéseik között megtalálhatók az agrár-élelmiszergazdaság 
szereplői körében legnépszerűbb okJ minősítést adó 
képzések, további akkreditált tanfolyamok, valamint a 
vidékfejlesztési program kedvezményezettjei számára 
kötelező képzések is.

szakértő kollégáik az mta által kifejlesztett szoftver és 
talajtani szakmérnök bevonásával készítik el az igényre 
szabott tápanyag-gazdálkodási tervet. szolgáltatásukat 
ajánlják pályázati vagy jogszabályi kötelezettség esetén, 

magyarországi szervezetek

a magyar nemzeti vidéki Hálózat (mnvH) célja a 
vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és 
társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó 
tevékenységet végző szervezetek információs és 
együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük 
összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, 
a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony 
felhasználása érdekében, továbbá az mnvH szolgáltatásainak 
széles körben történő hozzáférhetővé tétele. Felkutatja az 
életképes vidékfejlesztési projektötleteket, és segíti azok 
megvalósulását, ezek alapján jó gyakorlatokat gyűjtenek. 
megyei szinten támogatja a vidékfejlesztési tervezést, és 
elősegíti a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés 
szereplői számára. további információk a szervezet honlapján 
találhatók: www.videkihalozat.eu.

valamint akkor is, ha okszerű, precíziós gazdálkodást 
folytatna. laboratóriumi talaj- és növényvizsgálat 
szolgáltatásuk segítségével képet kaphat terményei tápanyag 
ellátottságáról. az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat, 
kedvező áron, garantált vállalási határidővel a nak 
falugazdászainál helyben lehet igényelni.

szakértő kollégáik magyarország egész területén 
elérhetőek, és segítenek eligazodni a magyarországi 
mezőgazdasági biztosítók termékkínálatában, illetve az 
igény szerinti mezőgazdasági biztosítás kiválasztásában és 
megkötésében csakúgy, mint a kárrendezésben, illetve a 
teljes kockázatkezelési folyamatban is támogatást nyújtanak.

további információk a szervezet honlapján találhatók:
www.nak.hu.

CopA magyar Agrár-, élelmiszergazdasági és 
vidékfejlesztési kamara

élelmezési és mezőgazdasági szervezet

A kAvosz vállalkozásfejlesztési zrt. fő 
tevékenysége hitel- és pénzkölcsön nyújtása a 
kisvállalati, ezen belül is a mikrovállalati ügyfélkör 
számára.
a társaság alapvető célja a lehető legtöbb - banki 
módszerekkel nem vagy nem megfelelően finanszírozott 
- hazai mikro-és kisvállalkozás hitelhez jutásának 
javítása, elsősorban kedvezményes, európai Uniós 
forrású támogatott finanszírozási források biztosításával. 
szolgáltatásai: exportfejlesztés, pénzügyi szolgáltatások, 
információnyújtás, hitel.
további információk: www.kavosz.hu.

kAvosz vállalkozásfejlesztési zrt.
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a coldiretti donne impresa azoknak a nőknek 
a szervezetbe tömörülése, akik a coldirettivel, a 
gazdálkodókat olaszországi és európai szinten 
képviselő, másfél millió taggal rendelkező fő szervezettel 
kapcsolatban állnak.
coldiretti donne impresa elősegíti a női mezőgazdasági 
vállalkozói szellem fejlődését, kulturális és 
kommunikációs tevékenységeket szervez a fogyasztók 
irányába, javaslatokat dolgoz ki az agrárvilággal 
kapcsolatos szociálpolitikákra, képviseli coldirettit az 
intézményekben, elősegíti a nők jelenlétét a coldiretti 
döntéshozó testületeiben.

Coldiretti donne impresa ugyancsak részt vesz 
többek között az alábbi, olaszországi és európai 
szinten tevékenykedő fontos szervezetek 
munkájában:

•  a miniszterek tanácsa elnökségének egyenlő 
lehetőségek osztálya által felállított női vállalkozói 
bizottság

•  a mezőgazdaságban, kézművesiparban, 
kereskedelemben és kisiparban tevékenykedő női 
szervezetekből álló business Women coordination 

•  az olaszországi szakmai kamarákat tömörítő Unioncamere 
női vállalkozók számára felállított bizottsága 

•  copa–cogeca.

a coldiretti nők elkötelezettsége 1953-ban kezdődött, 
amikor a női mozgalom elkezdett beavatkozni olyan 
társadalmi kérdésekbe, mint a nyugdíj, az iskolák, a 
lakhatás és a vidéki térség infrastruktúrája. 1976-ban 
a gazdálkodónők vették át a mozgalom irányítását. 
szakmai és szakszervezeti kérdésekkel foglalkoztak, 
hozzájárulva néhány létfontosságú cél, például a vállalati 
struktúrákban a nemek közötti egyenlőség, a kismamák 
védelme, valamint a női vállalkozási törvény és az azt 
követő politikák érdekében vívott csata sikeréhez.

1998-ban a mozgalom beépült a coldiretti 
tevékenyésgei közé. 2008-ban vette fel a coldiretti 
donne impresa nevet.

további információk a szervezet honlapján találhatók: 
https://www.coldiretti.it/servizio/donne-in-agricoltura.

Coldiretti donne impresa

francesca gironi 
•  a coldiretti donne impresa képviselője marche 

régióban
•  a coldiretti donne impresa olaszországi képviselője a 

copa-cogecá-ban
•  az Azienda Agricola le noci 

(www.aziendaagricolalenoci.it) tulajdonosa

a le noci farm-ot Francesca Gironi vállalkozónő 
hozta létre 2008-ban staffolo-ban, marche régió 
dombos vidékén. a gazdaság fő tevékenysége a 
lovak tenyésztése sport célokra, különös tekintettel a 
díjugratásra. a tulajdonos a lovak iránti szenvedélyétől 
vezérelve fogott bele a tenyésztésbe. a jogi diplomával 
rendelkező Francesca biztos munkahelyet hagyott ott 
a kommunikáció és az üzleti stratégia üzletágban, és 
megvásárolt egy 8 hektáros ingatlant, egy 8 férőhelyes 
kis istállóval.

a le noci farm minősített ökológiai gazdaság, takarmány 
előállítására, amelyet részben a saját tenyésztéséből 
származó lovak etetésére használ fel, részben pedig 
harmadik feleknek értékesít. tekintettel a növekvő 
lóigényre, 2017-ben a tulajdonos úgy döntött, hogy új, 
60 férőhelyes istállóval rendelkező ingatlant vásárol, és 
ezért a cég központja Jesibe költözött.
a fő gazdálkodási tevékenység mellett egy sor 
multifunkcionális mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak: többek között fogyatékossággal élő 
embereket foglalkoztatnak, és vendéglátóipari 
projekteket is menedzselnek. a gazdaság elítéltek 
foglalkozatását is vállalja. Jelenleg öt ember dolgozik a 
gazdaságban a tulajdonos mellett.

Jó gyakorlatok
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ismeretek témakörben. e tapasztalatokra alapozva 
elkészítette a prosperitati alapítvány megbízásából a 
vállalkozz, vajdaság! online képzési programot, aminek 
célcsoportja a kezdő- és kisvállalkozók. Jelen pillanatban 
pedig az alapítvány az Út a siker felé címet viselő online 
képzési programon dolgozik, amelyet a középiskolások 
számára fejleszt ki magyar és szerb nyelven.

további információk a szervezet honlapján találhatók:
http://proscnat.tanuljkertesz.hu/2016/01/10/proscnat/

a pro scientia naturae alapítványt 2009-ben hozta létre a 
zentai kertészek egyesülete civil szervezet, azzal a céllal, 
hogy komoly feladatvállalással hozzájáruljon a vajdasági 
térség vidékének és agráriumának fejlesztéséhez.
az alapítvány alapítója a zentai kertészek egyesülete civil 
szervezet, társalapítói pedig a vajdasági agráregyesületek 
szövetsége, a prosperitati alapítvány, a szekeres lászló 
alapítvány, a fenntartó (innovációs és technológiai 
minisztérium) képviseletében a magyar rektori 
konferencia és az anyaintézmény (szent istván egyetem) 
képviseletében a Gak nonprofit közhasznú kft. 

tevékenységét oktatási programok megszervezése, 
kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítása, 
kapcsolatépítés és piackutatás terén fejti ki. széles 
körben együttműködik térségünk agrárgazdálkodóival és 
vállalkozóival, támogatja a szent istván egyetem zentai 
konzultációs központjának tevékenységét, amely által 
felsőoktatási, felnőttképzési és szaktanácsadói feladatokat 
lát el. tevékenysége által igyekszik összefogni, támogatni 
és foglalkoztatni térségünk agrárértelmiségét, valamint az 
ő szaktudásukat koordinált módon a térség fejlesztésére 
fordítani. teszi ezt oly módon, hogy tevékenységével a 
térség igényeit igyekszik kiszolgálni, így működtetve a 
szent istván egyetem zentai konzultációs központját. 

több mint 500 végzett hallgatóval (egyetemi alapképzés) 
rendelkezik, akik egy agrárértelmiségi hálót képeznek a 
vajdaságban, s az alumni rendszeren keresztül mind a 
mai napig tartják a kapcsolatot a képzés szervezőivel. 
mesterképzést, szakirányú továbbképzéseket és 
tanfolyamokat szervez, amely által úgy a végzett hallgatók, 
mind a falugazdászok és a prosperitati iroda alkalmazottai 
is folyamatos továbbképzésben részesülhetnek. 

az alapítvány 2015-ben nyitotta meg dr. berényi János 
agrárinnovációs irodáját, ami a megbeszélések, az 
egyeztetések és a fejlesztési projektek kidolgozásának,  
lebonyolításának helyszíne, valamint otthont ad szakmai 
rendezvényeknek és konferenciáknak egyaránt. 
szervezője és kivitelezője volt a prosperitati alapítvány 
online gazdaképzésének, amely program által 3.160 
helyi gazdálkodó online felkészítését valósította meg. 
ennek a programnak a legtöbbek által használt témaköreit 
akkreditáltatta, s így hivatalos tanúsítványt tudott kiállítani 
az azon részeket elvégző személyek számára.

sikeresen megvalósította a Határon átnyúló 
agrárgazdasági Fejlesztési program című HU-srb ipa 
programot, amelynek keretében online képzést fejlesztett 
a mezőgazdasági vállalkozók számára vállalkozói 

dr. kulcsár sarolta
a pro scientia naturae alapítvány programkoordinátora. 
2013 év végén kezdte meg tevékenységét az alapítványnál 
programkoordinátori munkakörben. végzettségét 
tekintve alapképzése szerint osztálytanító, mesterképzése 
szerint mester tanító, phd képzése szerint pedig az 
irodalomtudományok doktora. 
a kezdetektől módszertani tudásával segítette a szent 
istván egyetem zentai konzultációs központjának tanulási 
nehézségekkel küzdő hallgatóit, valamint a képzés 
hatékonyságának növelését. 2015-ben a dr. berényi 
János agrárinnovációs iroda megnyitását követően a 
megbeszélések, az egyeztetések és a fejlesztési projektek 
kidolgozásának,  lebonyolításának megszervezése a fő 
feladata, valamint a szakmai rendezvények és konferenciák 
szervezési feladatkörét látja el. 
két vállalkozás tulajdonosa, amelyekkel a vidéken élő 
gyerekek felzárkóztatását igyekszik elősegíteni. az 
együttműködésben és a csapatmunkában, a személyes 
jelenlétben és az egymásra figyelés erejében hisz, s ezt
tartja a siker titkának is.

dr. kovács sárkány Hajnalka
•  a european-cert d.o.o. ügyvezető igazgatója
•  a szent istván egyetem zentai konzultációs 

központjának konzulens tanára
•  bejegyzett mezőgazdasági termelő
Harmadik generációs fűszerpaprika termesztő és 
feldolgozó. mivel a mezőgazdasági termelésben és az 
élelmiszer-feldolgozásban maga a termelés/feldolgozás 
technológiája adott, a siker függvénye a termények/
termékek élelmiszerbiztonsági megfelelősége, a célok 
meghatározása, a humánerőforrás-kezelés, a nyomon-
követhetőség, a beszállítói és vevői kapcsolatok, a 
reklamációfigyelés és kezelés stb. ezért alapította 
minőségügyi kérdésekkel foglalkozó cégét.

a european-cert d.o.o. (www.europeancert.rs) fő tevékeny- 
ségként magyarországon, szerbiában és montenegróban 
olyan nemzetközi szabványok és előírások tanúsításával, 
tanúsítás-közvetítésével foglalkozik, mint a Haccp, iso 
9001, iso 14001, iso 22000, cepa stb. a tanúsítás 
alkalmával a tanúsítást végző szakemberek összevetik az 
előírások és/vagy szabványok, valamint a tanúsítást kérő 
szervezet előírásait a gyakorlati alkalmazással, és megfele-
lőség esetén a tanúsító testület a megfelelőség igazolására 
tanúsítványt állít ki.  mindezzel nagyban hozzá tud járulni az 
ügyfelek sikeréhez, hiszen ezek a tanúsítványok belépőkár-
tyák lehetnek a tenderekhez, a nemzeti- és a nemzetközi 
piacokhoz. a tevékenysége elismeréseként a cég a „vállala-
tok és vállalkozók a tehetségekért 2016 Genius-loci díj”, majd 
2018-ban a szegedi tudományegyetem „kiváló mentor díj” 
elismerésben részesült.

pro scientia naturae Alapítvány

european-cert d.o.o.Jó gyakorlatok
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A Cnvp projektjei koszovóban
a cnvp kosovo a svéd nagykövetség által 2014–2020 
között finanszírozott „strengthening sustainable private 
and decentralized Forestry” (sspdF) projekt, valamint a 
netherland enterprise agency és a holland kormány által 
2019-2021 között finanszírozott „capacity building of 
Women entrepreneurs in vegetable and medical plants 
production & processing in kosovo” elnevezésű projekt 
megvalósításáért felelős.

az sspdF projekt a magán erdészeti szektort támogatja 
azáltal, hogy a magán erdőtulajdonosokat helyi magán 
erdőtulajdonosok egyesületeibe szervezi, amelyeket a 
magánerdő tulajdonosok országos szövetsége képvisel. a 
projekt támogatta a szervezeti struktúrákat, a tagságokat és 
a nyújtott szolgáltatásokat, sokszor a politikai döntéshozatal 
befolyásolásával a magánerdészeti tulajdonosok általános 
üzleti környezetének javítása érdekében. ezenkívül a 
projekt támogatta a fa biomassza innovatív modelljeinek 
kidolgozását. a projekt jó gyakorlatokat dolgozott ki, 
beleértve a gesztenye erdőgazdálkodás különböző 
modelljeit és innovatív megközelítéseket a leromlott 
erdők rehabilitációja érdekében, valamint bizonyítékokon 
alapuló keretet dolgozott ki az erdők fejlődésének és 
növekedésének, valamint a szénmegkötésnek a nyomon 
követésére.

a nem faipari erdészeti termékek és a gyógyászati aromás 
növények fejlesztésére szolgáló ösztönző csomag révén, 
amely magában foglalja a kulcsfontosságú hozzájárulások 

(pl. növények, palánták, kisebb felszerelések, szárítók, 
gyűjtőközpontok, tanácsadás stb.) biztosítását, valamint 
a koszovói fő felvásárlók és a termelői csoportok közötti 
kapcsolatok kiépítését, a projekt hozzájárult mind a nem 
faipari erdészeti termékek és a gyógyászati aromás 
növények fejlesztéséhez, mind pedig a női gyártók 
bevonásához. az egyesületek csaknem 10.000 tagot 
tömörítenek, akikből mintegy 2.000 tag nő, illetve fiatal. 
a magántulajdonosok 24 egyesületéből 12 női és ifjúsági 
termelői csoport jött létre. a projekt  kezdeményezései 
hozzájárultak a nők szerepének erősítéséhez és a vidéki 
családok gazdasági fenntarthatóságához, valamint 
növelik a nők szerepét a magán erdőtulajdonosok 
egyesületeinekdöntéshozatali folyamataiban.

a “capacity building of Women entrepreneurs in vegetable 
and medical plants production & processing” projekt a vidéki 
női vállalkozók informális hálózatának létrehozását foglalja 
magában, valamint képességeik kiépítését vállalkozásuk 
fenntarthatóbb irányításához. a projekt az elképzelések 
szerint támogatja a vidéki nők gazdasági függetlenségét, 
és megteremti a nemek közötti egyenlőséget a vidéki és a 
mezőgazdasági szektorban. a program konkrét célja, hogy 
legalább 120 olyan vidéki női vállalkozót (szövetkezeteket, 
nem formális csoportokat és egyéni termelők tagjait) 
megszólítson, akik a fent említett ágazatokban aktívak. 
a kapacitásépítési program várhatóan jobb üzleti 
menedzsmenthez vezet, javítja a termelékenységet vagy a 
termelési szintet, új munkahelyeket hoz létre a nők számára, 
és növeli eladásaikat és jövedelmeiket.

A Cnvp (Connecting natural values and people) 
egy hollandiai székhelyű, a Balkánon működő 
szervezet. jelenleg a Cnvp különböző projekteket 
valósít meg országos és regionális szinten 
Albániában, koszovóban, észak-macedóniában, 
montenegróban, szerbiában és Bosznia-
Hercegovinában. kis csapatát 25 lelkes, változatos 
háttérrel rendelkező szakértő alkotja.

a cnvp kosovo a cnvp netherland bejegyzett 
fióktelepe. a cnvp stratégiai célja, hogy támogassa 
koszovót az eU-integráció folyamatában, 
foglalkozzon a természeti erőforrások kezelésével, 
az erdőgazdálkodással, az agrár-vidékfejlesztéssel, 
az ökoturizmussal, a megújuló energiával, a 
hulladékgazdálkodással, a környezettel, az 
éghajlatváltozással és a nemi egyenlőséggel. 
bizonyítékokon alapuló elemzéssel javítja a környezeti 
és éghajlatváltozással érintett vidéki közösségek és civil 
társadalom fenntartható megélhetését.

A Cnvp tagja az alábbi szervezeteknek:

•  nemzetközi Föld koalíció 
(international land coalition - ilc); 

•  természetvédelmi világszövetség (international Union 
for conservation of nature - iUcn); 

•  vidéki európa partnerség 
(partnership for rural europe - prepare); 

•  páneurópai erdő tanúsító tanács (program for 
endorsement of Forest certification - peFc); 

•  európai zöld megállapodás 
(european Green belt initiative)

a cnvp kosovo szorosan együttműködik a 
mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési 
minisztériummal, a környezetvédelmi minisztériummal, 
valamint más, a vidékfejlesztésre szakosodott 
projektekkel és szervezetekkel, mint például a Fao, 
a swiss contact, az egyesült államok nemzetközi 
Fejlesztési Ügynöksége (Usaid), a deutsche 
Gesellschaft für internationale zusammenarbeit GmbH 
(Giz), a Fenntartható Fejlődési tanács (sdc) és az ensz 
Fejlesztési program (Undpi).

Cnvp (Connecting natural values and people)
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•  a projekt három női termelői csoportot bio 
tanúsítvánnyal rendelkező palántákkal támogatott az 
olyan gyógynövények termesztésében, mint az orvosi 
körömvirág, az erdei mályva, a kék búzavirág, a menta 
stb. a gyógyászati aromás növények termesztése és 
közvetlen erdei gyűjtése folyamatosan hozzájárul a 
távoli vidéki területeken élő, kiszolgáltatott családok 
jövedelemtermeléséhez csakúgy, mint a biológiai 
sokféleség védelméhez és az éghajlatváltozás 
kezeléséhez.

•  a távoli hegyvidéki falvak négy női termelői 
csoportja technikai tanácsokat és tanúsított eper- 
és fekete berkenyepalántákat kaptak, amelyeket 
a nagyobb magasságok éghajlati viszonyaihoz 
igazítottak. a tanúsított palántákat biztosító szállító 
cég megállapodást kötött a helyi közösségekkel 
az exportra szánt gyümölcstermékek gyűjtéséről 
bizonyos időszakokban, ezzel biztosítva a 
kisvállalkozási modellek fejlesztését és az értéklánc 
megerősítését.

•  egy fekete berkenyét és áfonyát termelő női 
gazdacsoport egy új technológia bevezetésével 
szélesebb piacot megcélozva kezdte meg a 
gyümölcslé gyártását. a csoportot olyan daráló- és 
présgépek biztosításával támogatta a projekt, amelyek 
csökkentik a gyártási költségeket és időt. 
a megnövekedett mennyiség mellett a termék értéke és 
minősége is javult. az élelmiszer- és állategészségügyi 
Ügynökség elemezte, és jóváhagyta a természetes 
gyümölcslé kiviteli engedélyét, és várhatóan hamarosan 
az eU piacon is megtalálható lesz.

•  Három másik, méhészetre szakosodott női termelői 
csoport kaptárakat és munkaeszközöket kapott, 
amivel termelékenységüket tudták növelni, valamint 
jobb minőséget és jövedelemtermelést értek el.

ezek a fejlesztések azt is megmutatták, hogy 
hozzájárulnak a vidéki lakosság társadalmi és gazdasági 
életéhez a környezet és az etnikai kapcsolatok 
javításával.

Cnvp (Connecting natural values and people) JeGyzetek
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ensz élelmezésÜGyi és mezőGazdasáGi szervezete 
eUrópai és kÖzép-ázsiai reGionális iroda

1068 budapest, benczúr utca 34.
+36 1 461 2000

www.fao.org/europe

maGyar női Unió eGyesÜlet

1016 budapest, tigris utca 3.
info@mnunio.hu
www.mnunio.hu

proJektFelelősÖk:

dono abdurazakova, Gender és szociálpolitikai tanácsadó (Fao)
batthyány-schmidt margit, elnök (mnU)


