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BEVEZETÉS
Diákvállalkozások működtetése – Hasznos ötletek tanácsok
A kiadvány célja, hogy segítsen sikeres vállalkozást alapítani és működtetni.

Ez a vállalkozás egy diákvállalkozás lesz, mert kizárólag diákok a tagjai és az alapítási, működési
szabályok egy része eltér más vállalkozásoktól.

A játékszabályok lényegében hasonlítanak a valós vállalkozásokra vonatkozó szabályokra. De
lássuk ebben a programban mik is a szabályok:

-

A diákvállalkozások kizárólag egy tanéven keresztül működnek, ez alatt az egy tanév alatt
van lehetőség a vállalkozást létrehozni, működtetni és profitot termelni. Egy tanév alatt
belekóstoltok az üzleti életbe, megtanuljátok a gazdasági és vállalkozói élet szabályait.

-

Fontos, hogy ezt a diákvállalkozást Ti irányítjátok, azonban mindenről tudnia kell mentorpedagógusnak. Vele együtt és az ő irányításával fogtok egyre többet és többet megtudni
a tanév során.

MIÉRT JÓ EZ A PROGRAM?
A diákvállalkozási tapasztalat segít abban, hogy sokféle vállalkozási kérdést meg tudj vitatni
mentoroddal, de segíti számos alapvető közgazdasági és vállalkozási elv megértését. Amennyiben
részt veszel a diákvállalkozásban, lehetőséget kapsz, hogy célokat tűzz ki saját magad és a
vállalkozásotok számára.

Gyakorlati tapasztalatokat szerzel a vállalkozásotok mindennapi működtetéséről, fejlesztheted
vezetői készségeidet és csiszolhatod döntéshozatali képességedet. A diákvállalkozás működtetése
során megtanulod, hogyan kell a vállalkozást fentről lefelé a különböző szinteken működtetni.
Mint tulajdonos és a saját vállalkozásotok tagja, részt veszel a fontos döntések meghozatalában és
az üzleti terv kidolgozásában.
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HOGYAN KEZDJÜK EL?
Ezt a munkafüzetet úgy terveztük meg, hogy segítsen számodra saját diákvállalkozásotok
megszervezésében is, és a gyakorlatban is átéld a vállalkozás szervezéssel együtt járó izgalmakat és
kihívást.

Nem könnyű pénzt keresni, jobban mondva „pénzt csinálni”. Aki pénzt keres, az többnyire
kiszolgáltatott a körülményeknek, elsősorban nem rajta múlik, hogy talál vagy nem talál. Aki pénzt
„csinál”, az megpróbálja kézben tartani a dolgokat. A döntést a legtöbb fontos kérdésben,
Magatoknak kell meghozni, és Nektek kell vállalni utána a következményeket.

A diákvállalkozás tevékenységének a befejezésekor talán mégsem a megszerzett haszon lesz a
legfontosabb – bár korántsem mellékes kérdés, hogy sikerült-e visszakapni a befektetett pénzt, az
ötleteket, a munkát lehet-e majd a vállalkozás profitjából jutalmazni.

Nagyon fontos, hogy utolsó lépésként a diákvállalkozás valamennyi tagja végig gondolja, mit is
csinált az eltelt időben, mi az, amit ugyanígy csinálna máskor is, mi az, amit másképp kellett volna
tenni.

A 2015-ös tanév óta volt egy vizsgarendszert építettünk a diákvállalkozás programba, (ESP Entrepreneurial Skills Pass) ami a középiskolások számára ad lehetőséget arra, hogy tudáskat
megmérjék, illetve tanév végén egy vizsgát tegyenek, ezzel megszerezve azt a nemzetközileg
elismert tanúsítványt.

Bővebb információs az ESP-ről a www.ejam.hu oldalon találtok.
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DIÁKVÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
1.

Diákvállalkozás alapítása

Miután úgy döntöttetek belevágtok a JAM Diákvállalkozás programba, fontos, hogy tisztába
legyetek azzal mi fog történni az elkövetkező év során. A vállalkozásotok megalapítása egy
online regisztráció útján fog történni.
A vállalkozás megalakulása után határozzátok meg céljaitokat, vázoljátok fel üzleti terveteket,
a belső munkamegosztást, tisztségeket.
A Diákvállalkozás alapításáról a későbbiekben olvashatsz még többet.

2.

Üzleti terv

A sikeres vállalkozás alapja a tudatos tervezés. Az üzleti tervben foglaljátok össze a
vállalkozásotok működésére vonatkozó elképzeléseiteket.
Ide tartoznak olyan lépések, mint például a tervezett tevékenység, logikus, lehetséges
eredményeinek becslése, várható buktatók számbavétele, a valószínűsíthető célcsoport
felmérése piackutatás, a vállalkozás lehetőségeinek figyelembevétele és az esetleges
veszélyhelyzetekre való felkészülés.
Az üzleti terv megírásához tippeket és tanácsokat későbbi fejezetekben olvashattok.

3.

Pénzügyi elszámolás

A JAM képviseli a diákvállalkozásokat a külső szervezetek felé, továbbá hatóságként lép fel a
diákvállalkozásokkal szemben.
A JAM, mint cégbíróság dönt arról, hogy vállalkozásotok működhet-e (tevékenységetek nem
ütközik szabályba vagy nem sért egyéb jogokat stb.) A JAM az év során bármikor beszüntetheti
a diákvállalkozás tevékenységét, ha úgy ítéli meg, hogy a diákvállalkozás szabályt sért vagy a
diákvállalkozás programjában működő feltételnek nem tett eleget (pl. betelt nyugtatömb
visszaküldése, féléves beszámolók megküldése stb.)
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A Diákvállalkozásoknak félévente beszámolót kell írniuk addigi működésükről – ami egyfajta
vállalati összefoglaló az elmúlt időszak eseményeiről, fontosabb mérföldkövekről és pénzügyi
kimutatásokról.

4.

Diákvállalkozási vásárok, versenyek

A Diákvállalkozási vásárok lehetőséget nyújtanak termékeitek értékesítésére, találkozhattok az
országban működő más diákvállalkozással, tapasztalatot gyűjthettek egymástól.
A JAM minden évben minimum két vásári lehetőséget biztosít a diákvállalkozások számára, ahol
valós piaci körülmények között értékesíthessék termékeiket illetve versenyezhetnek egymással
a különböző kategóriák díjainak elnyeréséért. Minden év végén megrendezésre kerül
középiskolás diákvállalkozások számára a JAM Diákvállalkozások Országos Versenye. A legjobb
középiskolás diákvállalkozás képviselheti hazánkat az adott év Nemzetközi versenyén.
További információt a vásárokról és a versenyről a https://diakvallalkozasok.hu/ oldalon találsz.
(Bővebben 1. számú melléklet)

5.

Szakmai rendezvények

A szakmai programok célja, hogy minél szélesebb körben támogassa a diákvállalkozók munkáját
és fejlődését.
A Roadshow célja, hogy népszerűsítse a fiatalok körében a vállalkozói szellemet, amelyhez
sikeres, helyi vállalkozók meghívásával is hozzájárulnak. Ezek a szakmai roadshowk előre
meghirdetett időpontban és helyszínen kerülnek megrendezésre. A program ugyan nem
kötelező, de ajánljuk azoknak a diákcégeknek és érdeklődőknek, akik szeretnének az adott
témába nagyobb és mélyebb betekintést nyerni.
Az innovációs nap során a vállalati szakemberek tanácsokkal, információkkal és vállalkozói
szemlélettel alakítják, támogatják a diákokat az adott nap kihívásában. Ha még nincs ötletetek,
amellyel a diákvállalkozást elkezdjétek, ez egy remek lehetőség a kiinduláshoz. Ezen a napon
már rögtön visszaigazolást kaphattok neves szakemberektől. Amennyiben már létező ötlettel
vágtok neki az innovációs napnak, át tudjátok beszélni az önkéntesekkel, hogy hol tartotok,
esetleg továbbfejlesztésére alkalmas ötlettel is gazdagodhattok.
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Roadshowkról és az Innovációs napokról bővebb leírást és aktuális időpontokat a www.ejam.hu
oldalon találtok.

6.

Végelszámolás

Tanév végén a diákvállalkozás köteles megszüntetni a tevékenységét, illetve dönteni a felosztás,
felbontás kérdéséről. A diákvállalkozás tagjainak – hasonlóan a félévi beszámolóhoz –
összegeznie kell az elért eredményeket, záró kimutatást készíteni az éves tevékenységéről,
megbeszélni az éves működés eredményeit, hiányosságokat, gyenge pontokat, hogy a későbbiek
során, ezeken mit változtatnának az eredményesebb működés elérése érdekében.
A diákvállalkozás a beszámolóját köteles a megjelölt időpontig eljuttatni a JAM-hez, illetve a
kiadott nyugtatömböket visszaküldeni a JAM címére (függetlenül attól, hogy a nyugtatömb
betelt-e).
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A PROGRAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK

A Junior Achievement Magyarország Alapítvány Diákvállalkozás Programja bizonyos tevékenységek
árulásához, elkészítéséhez, forgalmazásához és értékesítéseihez nem járul hozzá.
1. Szeszesitalok és dohányáruk forgalmazása
2. Friss élelmiszerek előállítása - kivéve, ha az iskola rendelkezik tankonyhával
3. Vegyipari cikkek (pl: gyógyszeripari termékek, szépségápolási és kozmetikai produktumok)
4. Gépjárműhöz kapcsolható tevékenység (pl: gépi hajtású járművek javításánál és
karbantartásánál használt termékek gyártása; gépi erővel hajtott járművek javítása,
karbantartása
5. Permetezés (pl.: műtrágyák, termény és gyom permetezésére használt készítmények
előállítása; termények permetezése)
6. Robbanóanyagok (pl: robbanóanyagok és gázok gyártása, tárolása, töltése, kiszerelése vagy
szállítása; savak, gázok, petárdák, tűzijátékok, vegyi anyagok gyártása és értékesítése)
7. Közízlést, közszemérmet sértő termékek forgalmazása
8. Pénzintézeti tevékenység (pl: bankügyletek, tőzsdeműveletek)
9. Szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása
10. Szerzői jogokat érintő termékek másolása, forgalmazása (pl: zenék, filmek, logók
felhasználása)

A felsorolás nem teljes körű!
A JAM diákvállalkozás bejegyzési folyamata során a „Társasági szerződés” kitöltésénél a tevékenységi
köröket fel kell tüntetni, amit az engedélyezés során a JAM Diákvállalkozás, mint cégbíróság
felülvizsgál.

A JAM Diákvállalkozás cégbírósága fenntartja a jogot, hogy megtagadja a hozzájárulást – a fentiekben
fel nem sorolt –további tevékenységekhez.
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Ez minden esetben a törvényesség, az oktatási program és a benne részt vevők védelmének érdekében,
indoklással történik. Ügyelni kell arra, hogy ne sértsenek meg semmilyen jogszabályt vagy hatósági
előírást, illetve helyi önkormányzati, vagy iskolai rendeletet.
FONTOS:
−

a diákvállalkozások működése ne ütközzön se törvényi, se JAM Diákvállalkozás szabályzati
előírásokba

−

értékesítésnél mindig legyen ott a helyszínen a társasági szerződés és cégbejegyzési
dokumentum

−

minden eladást követően köteles a vállalkozás nyugtát adni a vásárlónak

−

minden nem JAM által szervezett vásáron való megjelenést kötelesek vagytok jelezni a JAM
Diákvállalkozás koordinátora felé

Amennyiben kétségetek merülne fel a JAM Diákvállalkozás szabályainak vagy keretrendszerének
értelmezésével kapcsolatban, keressétek meg tanácsadótokat vagy a Junior Achievement
Magyarország Alapítvány munkatársait a megadott elérhetőségeken.
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DIÁKVÁLLALKOZÁS LÉPÉSRŐL, LÉPÉSRE
Ahhoz, hogy sikeresen lehessen működtetni egy diákvállalkozást a kezdetekor minden lépést
pontosan meg kell tervezni, be kell ütemezni. A következőkben körvonalazzuk azokat a fontos
feladatokat, amelyek végrehajtása elengedhetetlen a vállalkozás megalakításához és eredményes
működtetéséhez.

Maga a JAM Diákvállalkozás program keretrendszere három fő részre osztható:
1.

2.

JAM Diákvállalkozás alapítása
●

A vezetőség megválasztása, feladatok kiosztása

●

A vállalat tevékenységének meghatározása, az első teendők megtervezése

●

Piackutatás, a termék/ek kiválasztása, névválasztás

●

Cégregisztráció a JAM Diákvállalkozás honlapján

●

A tőkeszükséglet becslése

JAM Diákvállalkozás működtetése
●

A vállalati célok kitűzése üzleti terv elkészítése

●

Bérterv és vállalati költségvetés készítése

●

Marketing terv, reklámkampány és az értékesítési stratégia megtervezése

●

Termelési terv készítése

●

A tervek megvalósításához szükséges pénz (tőke) összegyűjtése

●

Termelés és gyártás

●

Értékesítés

•

A termelési, értékesítési, személyzeti és pénzügyi nyilvántartások vezetése

•

A vállalati célok megvalósulásának figyelemmel kísérése

•

Féléves beszámoló elkészítése és elküldése

•

Jelentkezés és részvétel a vásáron, termékértékesítés
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3.

JAM Diákvállalkozás felszámolása
●

A termelés és az értékesítés befejezése

●

Elszámolás, a pénzügyi dokumentumok lezárása

●

A vállalat felszámolása

●

Megmaradt termékek kiárusítása

●

Éves beszámoló készítése

●

Tanulságok összegzése

●

Nyugtatömb visszaküldése a JAM számára

●

Záró kifizetések

●

ESP kérdőív kitöltése
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ELSŐ LÉPÉSEK
A vállalkozás (csapat) megalapítása
Egy vállalkozás elindítása rengeteg tervezést és sok ember együttműködését igényli.
A diákvállalkozások létszáma lehetőség szerint minimum 5 főből álljon. Kisebb létszám esetén több
teendő hárul egy-egy emberre. Ugyanakkor könnyebb megegyezni, mindenki által elfogadott
döntéseket hozni.
Ha sokkal többen vagytok, nehezebb lehet közös döntésre jutni, de több ötlet születhet, és szét
lehet osztani a feladatokat úgy, hogy ne kelljen senkinek túl sok terhet vállalnia.
Feltétlenül gondoljátok végig, hogy tudtok-e majd együtt dolgozni. A vállalat sikere mindenekelőtt
a csapat tagjain múlik. Amikor elkezditek megszervezni saját diákvállalkozásotokat, együttműködsz
társaiddal a következő feladatok teljesítése érdekében:
●

a vállalati tisztségviselők kiválasztása

●

névválasztás

●

piackutatás és termék/ek kiválasztása.

●

a tőkeszükséglet felmérése és a társaság tőkéjének előteremtése

●

üzleti terv megírása

●

vállalati adminisztráció folyamatos vezetése

●

termelés és értékesítés

Kik vannak jelen a diákvállalkozásban:
●

ügyvezető igazgató

●

marketing igazgató

●

pénzügyi igazgató

●

beszerzési és értékesítési vezető

●

munkaügyi igazgató

●

mentorpedagógus

●

vállalati önkéntes
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Nézzük meg jobban ezeket a szerepeket és vegyük górcső alá, kinek mi a feladata az egyes
feladatkörökön belül.
Ügyvezető igazgató
Az ügyvezető az a személy a JAM Diákvállalkozás keretrendszerében, akinek gondoskodnia kell a
vállalat vezetéséről és irányításáról, a vállalat tagjai választják; a többi igazgatót az ügyvezető nevezi
ki.

Az ügyvezető feladatai
●

gondoskodik a vezetésről és vállalati célok elérését tartja szem előtt

●

felügyeli az igazgatókat, és irányítja a vállalat általános működését,

●

rendszeres tervmegbeszéléseket tart a vállalat vezetőivel,

●

vezeti az igazgatóság üléseit.

●

tartja a kapcsolatot a JAM-mel

●

odafigyel a határidőkre és be is tartja azokat

●

minden diákvállalkozással kapcsolatos tevékenységért felelősséggel tartozik - felelősségre
vonható a diákvállalkozást érintő problémák esetén

Munkaügyi igazgató
A munkaügyi igazgató figyelemmel kíséri a személyzeti nyilvántartásokat, koordinálja
az éves beszámoló elkészítését.

A munkaügyi igazgató feladatai
●

az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel,

●

irányítja a bérszámfejtést,

●

az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit,

●

beszámolókat terjeszt az igazgatósági ülések elé,
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●

elkészíti az éves beszámolót

●

felelős a dolgozókkal való kapcsolattartásért és a munkamorálért.

Pénzügyi igazgató
Fontos, hogy a pénzügyi igazgató jól tudjon bánni a számokkal. A munkakör számviteli
feladatai pontosságot, a részletekre kiterjedő figyelmet követelnek, és a segítő
munkatársakat is felügyelni kell.

A pénzügyi igazgató feladatai
●

az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel,

●

figyelemmel kíséri a vállalkozás készpénzáramlását (cash flow),

●

pénzügyi nyilvántartásokat vezet,

●

pénzügyi beszámolókat készít az igazgatósági ülésekre,

●

az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit,

●

elkészíti a beszámolók pénzügyi részét

Beszerzési és értékesítési igazgató
Az értékesítési igazgatónak meggyőző fellépésű és kreatív személyiségnek kell lennie, aki szeret
eladni, és szívesen megtervezi a reklámkampányt. A termelési igazgató feladata a termelő dolgozók
betanítása és a termelőtevékenység ütemezése. Fontos, hogy a termelési alelnök jó minőségű
termékek hatékony előállítására tudja ösztönözni a dolgozókat.

Az értékesítési igazgató feladatai
●

felelősséggel tartozik az ügyvezető igazgatónak,

●

ellátja az ügyvezető feladatait annak távollétében,

●

koordinálja az értékesítési stratégia kialakítását,

●

meghatározza az értékesítési célokat és javaslatot tesz az értékesítést elősegítő
ösztönzőkre, betanítja és ösztönzi az eladókat,
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●

az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, figyelemmel kíséri a készlet-és az
értékesítési nyilvántartásokat,

●

beszámolókat készít a forgalomról az igazgatóság üléseire.

A termelési igazgató feladatai
●

az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel,

●

ütemezés irányítja a termelést,

●

betanítja és ösztönzi a termelő dolgozókat,

●

figyelemmel kíséri a termelési nyilvántartásokat,

●

az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit,

●

a termelékenység és a minőség javítására törekszik.

Marketing igazgató
A marketing tevékenység célja, hogy a terméket vagy szolgáltatást eljuttassa a fogyasztóig. Az
igazgató feladat, hogy koordinálja a termék arculatának kialakítását, reklámozását és a vevőkhöz
való eljuttatását.
●

marketing stratégia kialakítása és megvalósítása,

●

a megfelelő hirdetési felületek megválasztása,

●

a vállalati kommunikáció kialakítása és fenntartása

●

értékesítőkkel való együttműködés

●

folyamatos piacfigyelés

●

PR események megtervezése, szervezése

●

célpiac figyelmének felkeltése

Egyéb munkalehetőségek a diákvállalkozásnál
●

Termelési csoportvezető

●

A vevő számlákkal foglalkozó tisztviselő
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●

Minőségellenőr

●

A szállító számlákkal foglalkozó tisztviselő

●

Reklámfőnök, avagy a marketinges

●

A személyzeti nyilvántartásokat kezelő tisztviselő

Mentor, avagy a pedagógus
A pedagógus az a személy, aki bástyaként van jelen a diákvállalkozásotokban. Ő az, aki segít
megérteni, hogy egyes folyamatok miért következnek be és mik lehetnek az esetleges
összefüggések a vállalkozás tevékenységével kapcsolatban.

Mentorpedagógus:
●

felelősséggel tartozik a diákvállalkozás működéséért

●

felügyeli a vállalkozást és a vállalkozásban dolgozókat

●

útmutatást ad

●

folyamatosan tartja a kapcsolatot a JAM-mel

●

a diákvállalkozás regisztrációjával kapcsolatos pénzügyeket (cégregisztráció, vásári
regisztráció) intézi – intézményen keresztül

Vállalati önkéntes
A diákvállalkozók munkáját külső személyek is segítik, ők azok a vállalati önkéntesek, akik a program
alappillérei és szakmai támaszai. Az önkéntesek szakmai tapasztalatukkal, vállalkozói és üzletei
ismereteikkel segítik az év során, az általuk kiválasztott iskolák diák cégéit, hogy azok még sikeresebb
vállalkozássá váljanak.

A vállalati önkéntesek személyes vagy online formában kapcsolódnak össze a diákvállalkozásokkal
előre egyeztetett időpontokban.

16

17

HOGYAN DÖNTSÜNK ARRÓL, HOGY KINEK MILYEN SZEREPE LEGYEN A
DIÁKVÁLLALKOZÁSBAN?
Mindenképpen vegyétek figyelembe, hogy különböző személyiségtípusokhoz, különböző
feladatkörök illenek. Vannak kifejezetten irányító személyiségek és vannak olyanok, akik inkább a
hibákat szúrják ki meglepő gyorsasággal ugyanakkor vannak olyanok, akik páratlan meggyőző
képességgel bírnak. Mindannyian mások vagyunk így ezt mindenképpen vegyétek figyelembe a
feladatkörök felosztásánál. Akár le is írhatjátok egy papírra az erősségeitek és gyengeségeiteket,
majd ehhez kereshetitek a megfelelő munkakört.
Volt egy nagyszerű pszichológus, aki vizsgálta a különböző csoportszerepeket. Belbin és
munkatársai tudományos alapon, „tiszta” helyzetben végzett csoportmunka megfigyelések
nyomán különítették el azt a nyolc csapattag típust, melyek közül mindegyik más módon képvisel
értéket a csoportok életében. Ez a híres Belbin teszt, amit most Ti is kitölthettek.
(2. számú melléklet)

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, AZ ELSŐ TEENDŐK
Mivel foglalkozzon a vállalat? – ez az egyik legnehezebb kérdés. A megfelelő termék vagy szolgáltatás
kiválasztása igen fontos a vállalat sikere szempontjából. A kihívást jelentő feladat számotokra most
az, hogy eldöntsétek, melyik termék számíthat leginkább sikerre az iskolában, a környéken vagy a
vásáron. Ez megköveteli, hogy megvizsgáljátok a piacot, és értékeljétek a termék jellemzőit. A
piackutatásra és a termékelemzésre való felkészülést segítheti, ha megpróbáltok válaszolni az alábbi
kérdésekre.
Az alábbi kérdéseket kell feltennetek magatoknak:
Mit?
Kinek?
Mennyiért?
Hol?
Hogyan?
Az üzleti modell legegyszerűbb megfogalmazása: kinél van a pénz, és hogyan fog átkerülni az én
zsebembe.
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Lehet bármilyen jó a terméketek, ha nem határozzátok meg pontosan a célcsoportot!
A célcsoport pontos és jó meghatározása adja meg majd a választ a többi kérdésre. Egészen más lesz
a csatorna és az elérési mód egy gyerekeket és egy felnőtteket megcélzó terméknek. De
természetesen minél árnyaltabb ez a meghatározás, annál pontosabban tudjátok meghatározni,
hogy hol éritek el ezeket az embereket, hol tudjátok nekik eladni a terméketeket, milyen módon és
hogyan tudtok értékesíteni, mennyiért is adjuk ezt a terméket és a legfontosabb mit is akarok eladni
neki?

Fontos, hogy ezekre a kérdésekre a válaszok összhangban legyenek!

Ezeket a kérdéseket is feltehetitek:
●

Mi mindent szoktak ezek az emberek vásárolni?

●

Mi az, amire nektek is szükségetek lett volna, de nem lehetett kapni, vagy túl drága volt?

●

Mikor lesz a vásár – köthető-e valamilyen kiemelkedő eseményhez?

●

Ki, milyen segítséget tudna szerezni a vállalat működéséhez?

●

Kinek, milyen adottsága, hobbija van?
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PIACKUTATÁS, CÉLCSOPORT MEGHATÁROZÁSA
’’A piackutatás számos információgyűjtési módszer összefoglaló neve, amikor a piacról, a vállalkozási
környezetről, a fogyasztóról vagy a vevőről gyűjtünk információt. Lényege, hogy a lehetőségekhez
képest objektív maradjon. Minden kutatás végső hozadéka egy üzleti döntés (piacra lépés, új termék
bevezetése stb.)”
A vállalat sikere vagy bukása gyakran éppen a piackutatás hatékonyságán múlik. Fontos tudni, miért
érdeklődnek a fogyasztók a termék iránt, a termék mely tulajdonságai a legfontosabbak, a vevők
milyen áron hajlandóak megvásárolni, és sok egyéb hasonló információt is össze kell szednetek.
Hogyan tehetitek mindezt?
●

Célcsoporttal beszélgetni (interjú)

●

Boltokban, áruházakban megkérdezni, milyen szokásai vannak a Titeket érintő célcsoportnak

●

Igényfelmérést tartani a célcsoport körében

●

Elégedettséget mérni az eladott termékek után

●

Egyszerű kérdőívet készíteni és kitöltetni

●

Versenytársak felmérése (ellátogatni a céget, megnézni weboldalukat és az egyéb olyan
médiafelületeket, ahol jelen vannak)

ADJATOK NEVET A VÁLLALKOZÁSNAK!
A vállalat neve ébresszen bizalmat és magas szakmai színvonalra utaljon. Olyan nevet válasszatok,
amelyre büszkék lehettek. A vállalkozás jogi formáját is meg kell határoznotok. A „Junior
Achievement diákvállalkozás” jelenjen meg mindenhol a vállalat neve után. Nem könnyű feladat a
cégnév kiválasztása egy új vállalkozás számára. A név elmondhatja a vevőknek, hogy ki a cég, mivel
foglalkozik, és / vagy arról is beszélhet, hogy hogyan teszi ezt. A név megkülönböztet a
versenytársaktól, viselőjére tereli a vevők figyelmét, és további érdeklődésre sarkallja őket.
Amennyiben jól lett megválasztva.
Itt van néhány tanács leendő cégek vezetőinek, hogy a lehető legjobb, és üzletileg sikeres elnevezést
találják vállalkozásuknak.
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A hatásos név…
Elmondja, hogy ki az, aki a cég mögött rejtőzik
A vállalkozás nevének tükröznie kell az egyéniségét. Ez alapvető fontosságú a márkanév
kiépítésében. Ezt a nevet fogja a cég reklámozni, azt akarja, hogy minél többen és minél gyakrabban
lássák. A vállalkozás nevének tükröznie kell a cég karakterét, tevékenységi körét. Vagy utalnia kell
arra a termékre, szolgáltatásra, amit be akar márkázni a cég, például Cukorka Bt. Gondolj arra is,
hogy ezt a nevet fogod reklámozni, ezért figyelemfelhívónak, könnyen megjegyezhetőnek kell lennie.
Van például egy nagyon sikeres pék, aki az üzletét Süti Néni név alatt viszi, mert az első vevői így
nevezték el őt. Ilyenkor a vásárlóinak valószínűleg fogalmuk sincs róla, hogy mi az igazi neve, de
mindenki tudja, hogy ki az a Süti Néni.

Elmondja, hogy mit csinál a vállalkozás
Egyes cégek nem törődnek azzal, hogy a nevük tükrözze a tevékenységüket vagy egyáltalán azt, hogy
milyen típusú munkát végeznek. Itt vannak például ezek a nevek:
Kovács és Fiai, Kiss Testvérek.
Tudja bárki, mivel foglalkoznak ezek a cégek? Persze, hogy nem. Ők abban bíznak, hogy a vevőik már
úgyis ismerik őket, vagy, hogy majd megtalálják őket a nevük alapján. Merész elképzelés egy induló
vállalkozás esetén.

Elmondja, hogy hogyan csinálja
A szavak erősek. Nagyon sokat tehet a cég imázsának kialakításáért, ha a vállalkozás
figyelmesen választja ki a cég nevében használt szavakat.

Hasonlítsuk össze ezt a három nevet:
●

Champlain Valley Terápiás Masszázs,

●

Felhők Fölött Masszázs,

●

Fürge Masszázsszalon
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Mindhárom cég ugyanazt a szolgáltatást nyújtja: masszázsterápiát. Ám az első inkább orvosi
megközelítésből, a második a kényeztetés, a luxus szemszögéből kommunikál, a harmadik pedig a
gyors kiszolgálásra fókuszál.
Megkülönböztet a versenytársaktól
A cég neve az első lehetőség az érdeklődők számára, hogy megértsék, az miben más, mint a többiek.
Kihangsúlyozhatja a vállalkozás, hogy mi teszi őt egyedivé, rámutathat, hogy a termékének vagy a
szolgáltatásának melyik az a tulajdonsága, amelyet sehol máshol nem lehet megtalálni illetve, hogy
ugyanazt sokkal jobban csinálja, mint bárki más. Az előző pontban említett masszázsszalonok neve
nagyon jó példa erre. Mindegyik vállalkozásnak megvan a maga célközönsége, és az, hogy hogyan
közelíti meg őket. Eltérő típusú ügyfeleik vannak, akik teljesen mást várnak el tőlük. És a nevük
mindezt közli, kevesebb, mint öt szóban.

Felkelti a vevők érdeklődését
Az érdeklődés felkeltése igazi művészet, és egyben tudomány is. Alaposan végig kell hozzá gondolni,
hogy ki a vállalkozás célközönsége. A szolgáltatásai melyik tulajdonsága a legfontosabb a vevői
számára? Hogyan lehet ezt a tulajdonságot megfogalmazni, milyen szavak írják ezt le a legjobban? Ki
kell hangsúlyozni a fontos tulajdonságokat a névben. Például az elfoglalt háztulajdonosokat vonzani
fogja az Instant Vízvezeték elnevezésű cég, mert a gyors munkát ígéri a számukra. A jó krimit kereső
olvasó pedig fénysebességgel halad majd az utcán a Bűnös Könyvek kereskedése felé. A szavak
kiválasztása is nagyon fontos. Elképzelhető, hogy egymás közelében két natúrkozmetika nyílik, és
biztos, hogy a Minden, ami fű cégnév egészen más közönséget fog behozni, mint a Természetes
szépség természetes ápolószerekkel.

További kíváncsiskodásra ösztönöz
A vevők furcsa teremtmények. Amit az egyik csoport viccesnek és vonzónak tart, attól a másik
azonnal elfordul. Egy jó példa erre az egyéni befektetési tanácsadók piacán: Charles Schwab éveket
töltött azzal, hogy klasszikus, konzervatív képet alakítson ki magáról, mígnem ráébredt, hogy a
célközönsége nem az idős, pénzzel rendelkező emberek.. Ehelyett a vevőkör a bárki, akinek
nyugdíjprogramra van szüksége. Ezért elindított egy Beszéld Meg Charlie-val elnevezésű kampányt,
hogy a fiatalok számára vonzóbb legyen. Figyelni kell rá, hogy a cégnév ne bátortalanítsa el az
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érdeklődőket!

Egyes

iparágakban

formálisabban,

másoknál

közvetlenebb

hangon

kell

kommunikálni.

Átmegy a telefon teszten
Ez annyit jelent, hogy könnyű kimondani és a másik oldalon hasonlóképp könnyű megérteni. El lehet
képzelni milyen bosszantó, amikor hatodszor mondja el az ügyfélszolgálat ugyanazt, a végén már
betűzve, mégsem értik meg. úgyhogy nem kell a vevőt hergelni nehezen ki- mondható és
megjegyezhetetlen nevekkel. A legegyszerűbb teszt felhívni néhány barátot. Ha gyorsan megértik a
nevet, akkor jó az irány.
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CÉGREGISZTRÁCIÓ ÉS ALAPÍTÓ OKIRATOK
Minden JAM diákvállalkozás csak és kizárólag akkor működhet, ha
✓ Cégét regisztrálta online (https://diakvallalkozasok.hu/regisztracio/)
✓ Alapító dokumentumokat kitöltötte a regisztráció során (cégregisztráció és
társasági szerződés)
✓ Vállalkozásának tevékenysége és regisztrációja a JAM Diákvállalkozás
cégbírósága által elbírálásra került
✓ 2000 Ft regisztrációs díjat elutalta a JAM részére (számlaszám: 10102842-5157120001000006; közlemény: diákvállalkozás pontos neve)

A cégregisztrációnál a regisztrációs felületen az alábbi kérdéseket kell megválaszolnotok:
✓

Oktatási intézmény neve

✓

Oktatási intézmény címe

✓

Oktatási intézmény telefonszáma

✓

Oktatási intézmény e-mail címe

✓

Számlázási cím (Annak a személynek, vagy intézménynek a címét kell megadni, akitől az
utalás érkezett! Számlát csak annak a nevére tudunk kiállítani! Kérjük, a regisztrációkor erre
figyeljetek!)

✓

Adószám (Számlázáshoz szükséges, magánszemélyeknek nem kell megadni!)

✓

Mentor pedagógus neve, telefonszáma, e-mail címe

✓

Diákvállalkozás neve

✓

Diákvállalkozás létszáma

✓

Diákvállalkozás tagjainak korosztálya

✓

Diákvállalkozás e-mail címe (fontos, hogy olyan e-mail címet adjatok meg, amit rendszeresen
tudtok nézni és ellenőrizni)
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Társasági szerződés
✓

Diákvállalkozás neve

✓

A cég székhelye (oktatási intézmény pontos címe)

✓

Cég e-mail címe (fontos, hogy olyan e-mail címet adjatok meg, amit rendszeresen tudtok
nézni és ellenőrizni)

✓

Cég jegyzett tőkéje

✓

A cég tevékenysége

✓

Cég alapítói és részesedésük

✓

Social Media elérhetőségek

✓

A diákvállalkozás felépítése

✓ Ügyvezető igazgató neve
✓ Diákvállalkozás tagjainak száma
✓ A diákvállalkozás tagjainak neve és titulusa

Cégbejegyzési dokumentum
✓ A cég teljes neve
✓ A cég fő tevékenysége (profilja)
✓ A cég tagjainak száma
✓ A cég hölgytagjainak létszáma
✓ A rendszeres diákvállalkozási értekezletek napja
✓ Ügyvezető igazgató neve
✓ Ügyvezető igazgató telefonszáma
✓ Ügyvezető igazgató e-mail címe
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Regisztráció után, amit megküldünk a diákvállalkozás részére:
•

2000 Ft-os átutalásról szóló számla (mindig annak a nevére kerül kiállításra, aki az összeget
átutalta)

•

Társasági szerződés és cégbejegyzés

•

Diákvállalkozás oldalán a fiókotok elérhetősége (ide tudjátok feltölteni a dokumentumokat,
jelezni a tagcseréket, minden fontosabb információ ide kerül feltöltésre)

•

Nyugtatömb (betelt nyugtatömböt azonnal vissza kell küldeni a JAM részére)

•

Nyugtatömb átvételéről szóló nyilatkozat (visszaküldendő a JAM részére)

•

Nyugtatömb a tanév során bármikor kérhető.

Feltétele:
•

500 ft átutalása a JAM számlájára

•

Előző nyugtatömb visszaküldése
Ha ezekkel megvagytok, kezdődhet is a JAM diákvállalkozás működtetése.

Üzleti terv készítése
Eldöntöttétek, milyen terméket állítotok elő és forgalmaztok, és a piacot is tanulmányoztátok. Most
tervet kell kidolgoznotok a vállalat működtetésére. A legtöbb vállalkozás üzleti tervet készít. Az üzleti
terv olyan rövid dokumentum, amelyben a vállalkozások összefoglalják a szükségleteiket és a
céljaikat.

A jó üzleti terv segíti, hogy a vállalkozás „sínen maradjon” és sokféle hibát elkerüljön a működés
megkezdésénél. Másik szerepe, hogy segíti a szükséges tőke összegyűjtését. A bankok, mielőtt
kölcsönt adnának egy új vállalkozásnak, megnézik az üzleti tervét. A többi befektető is általában meg
akarja nézni az üzleti tervet, mielőtt pénzt adna.

Az üzleti terv elkészítéséhez időre van szükség, és alaposan meg kell gondolni. Ha kész van,
tartalmaznia kell a vállalkozás termékeinek a leírását, a pénzigényt és forrásait, az emberi
erőforrásokat, a működéshez szükséges tervezett költségvetést, a termelési tervet és az értékesítési
tervet. Amikor elkezded a tervezést, meg kell értened, hogy nem lehet az összes kérdést egyszerre
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megválaszolni. A terv úgy áll össze, mint elemeiből a mozaikjáték. Ha valamelyik kérdést
megválaszolod, a következő kérdés megválaszolása már sokkal könnyebb.

Mi is az üzleti terv?

1. Az üzleti terv meghatározza, hogy mekkora saját tőke vagy idegen tőke szükséges és mikor.
2. Az üzleti terv tükörkép a kívülállók számára a vállalkozóról és vállalkozásáról. Egy jól és
világosan elkészített üzleti terv alapvető a leendő hitelező vagy befektető számára ahhoz,
hogy megítélhesse a pénzügyi javaslatot és a vállalkozót, mint üzleti vezetőt.
3. Azáltal, hogy a terveket papírra veti a vállalkozó, a vállalkozás vezetéséhez szükséges
képességei is fejlődnek. A vállalkozó képes lesz arra, hogy időben reagálhasson minden
tervtől való eltérésre, mielőtt a helyzet kritikussá válik. Ugyanakkor megfelelő időt biztosít
a vállalkozó számára, hogy előre tervezhessen és elkerülhesse a problémákat, mielőtt azok
jelentkeznének.
4. Az üzleti terv arra készteti a vállalkozót, hogy szembesítse elképzeléseit a valósággal. Erősíti
a realitásérzéket.
5. Az üzleti terv segít a vállalkozónak a vevőkör meghatározásában, a piac körülhatárolásában,
az árstratégia felállításában és a versenyfeltételek felismerésében, amelyek mellett a
vállalkozásnak működnie kell. Ez a folyamat gyakran ahhoz vezet, hogy valamilyen új előnyös
versenyhelyzetet vagy új piaci lehetőséget fedez fel a vállalkozó, vagy pedig rájön az üzleti
terv valamilyen hibájára.
6. Három vagy négy, az üzleti terv felújítására fordított óra segítségével a vállalkozó időt és
pénzt takarít meg és még akár az üzletet is megmentheti.

Az üzleti terv céljai:
1. Az üzleti terv olyan terv, amely összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyek a
vállalkozás beindításához, működtetéséhez szükségesek. A leendő vállalkozó vagy a
vállalkozó a saját magának elkészített üzleti terv segítségével eldöntheti, érdemes-e
belevágni egy új vállalkozásba.
2. A vállalkozó saját magának készített üzleti terve eszköz arra is, hogy a vállalkozás működése
során a terv adatainak és a tényleges adatok összevetésével a vállalkozó időről időre
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mérlegelheti pillanatnyi teljesítményét.
3. Az üzleti terv alapján külső partnerek – befektetők, bankárok - is megítélhetik a vállalkozás
életképességét, eldönthetik érdemes-e a vállalkozásba befektetni, érdemes-e a
vállalkozásnak forrást nyújtani.
Féléves beszámoló
A diákvállalkozásotok tevékenységéről beszámolót kell készítenetek. A beszámoló célja, hogy afféle
visszajelzést adjon nektek arról, hogy jelenleg hol áll a cégetek, mik még az elérendő célok és tervek.
A féléves beszámolót el kell küldenetek a JAM-nek a megadott határidőig.

A féléves beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
●

vállalkozás alapításának körülményei

●

vállalkozás bemutatásra

●

fő tevékenység

●

termék vagy szolgáltatás bemutatása

●

fontosabb mérföldkövek

●

eddigi eredmények

●

bevételek és kiadások, mérleg

●

következtetések

●

jövőbeni tervek

A beszámoló benyújtásának elmulasztása a diákvállalkozás azonnali megszüntetését eredményezi.
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JAM DIÁKVÁLLALKOZÁS FELSZÁMOLÁSA
Záró műveletek
Ha a vállalat befejezte a termelést, a legfontosabb a végtermék eladása a lehető legrövidebb időn
belül. Ne tartsd az árut otthon vagy az iskolatáskádban! Ha nem tudod eladni, a leggyorsabban add
vissza a kereskedelmi elnökhelyettesnek. Az eladásból befolyó pénzt add le a pénzügyi igazgatónak!
Értékeljétek a vállalat teljesítményét
Az igazgatóság üléseit az elnök vezeti az alábbi napirendnek megfelelően. Az ülés célja a vállalati
célok megvalósításában elért előrehaladás áttekintése. Minden tisztségviselő beszámol, Te pedig
kérdezhetsz és értékelheted a vállalat működését.
Végelszámolás
A tisztségviselők egyik legfontosabb feladata a vállalati könyvek lezárása. Minden szükséges
információt bevezetnek a diákvállalkozás nyilvántartásába, összesítik a forgalmi és a termelési
záróbeszámolókat,

kiszámítják

a

költségeket,

elkészítik

a

zárómérleget

és

a

végső

eredménykimutatást. Az igazgatóság a záróülésén mindezeket a beszámolókat megtárgyalja.
Éves beszámoló készítése
A diákvállalkozás köteles éves beszámolót készíteni. Az éves beszámolók általában a következő
tárgyköröket tartalmazzák. (hasonlóan a féléves beszámolóhoz)
●

a vállalat céljai,

●

a vállalkozás működési rendje,

●

a termék leírása,

●

termelési és értékesítési stratégiák,

●

általános pénzügyi helyzet,

●

a leszűrhető tapasztalatok,

●

eredménykimutatás,

A diákvállalkozásotok akkor kerül felszámolásra ha,
●

elkészült az éves beszámoló, amit el is küldtetek a kapcsolattartónak

●

kifizettétek a részvényeseket

●

eladtátok a megmaradt termékeket
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●

visszaküldtétek a nyugtatömböt a JAM címére

JÖVŐRE FOLYTATÁS?
A JAM diákvállalkozás szabályai szerint semmi akadálya annak, hogy jövőre újra részt vegyetek a
programban.

Ennek azonban vannak szabályai:
1.

Akár új ötlettel, új termékkel és akár teljesen új csapattal is folytathatod

2.

A diákvállalkozás neve nem lehet ugyanaz, mint előző tanévbe

3.

Nem lehet ugyanaz a tevékenység (ettől nem kell megijedni, ha bejött előző évben a
vállalkozásotok és ezen a vonalon szeretnétek maradni, nincs akadálya. Az év során úgyis
tanultatok és tapasztaltatok annyit, hogy ugyanazzal nem tudtok vállalkozni, hiszen a
terméketek is fejlődött/változott az év során)

4.

A csapatban nem lehetnek teljes egészében ugyanazok a tagok, akik előző évben. Erősítsétek
csapatotokat új, lelkes és motivált tagokkal. Az új emberek mindig új színt és rengeteg
innovatív ötletet hoznak a csapat és a vállalkozás életébe.
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1. számú melléklet

VÁSÁROK ÉS VERSENYEK
A Diákvállalkozás Program keretében valós, piaci körülmények között értékesíthetitek a termékeiteket.
Ha tudomást szereztek bármilyen versenyről, rendezvényről, ahol szívesen ki- próbálnátok magatokat,
bemutatnátok vállalkozásotokat és értékesítenétek a termékeiteket, élhettek a lehetőséggel.

Ha nem a JAM által rendezett vásárra szeretnétek menni, a következőt kell tennetek:
−

jelezni minimum egy héttel a JAM Diákvállalkozás program kooordinátora számára (mikor,
hova szeretnétek menni árusítani)

−

JAM Diákvállalkozás program által jóváhagyott alapító okiratokat vinni (társasági szerződés és
cégbejegyzési dokumentum)

−

JAM Diákvállalkozás program keretében kiadott nyugtatömböt magatokkal vinni

−

JAM logót és a JAM Diákvállalkozás programról egy rövid leírást magatokkal vinni

JAM által szervezett vásárok és versenyek
A JAM minden évben két vásárral egybekötött versenyt szervez a diákvállalkozások számára. Ezek a
karácsonyi illetve a húsvéti vásár és verseny.

Miről szólnak ezek a versenyek?
Ezeken a programokon kapnak lehetőséget a programban résztvevő diákvállalkozások a cégeik
bemutatására illetve termékek értékesítésére. A programok Budapesten, valamelyik frekventált
plázában vagy bevásárló központban kerülnek megrendezésre, nevéből fakadóan a két ünnep előtti
hetekben, hiszen ezek a legnépszerűbb dátumok a vásárlásra.

A vásárokon nem csak az árusításra van lehetőségetek, hanem arra is, hogy tudásotokat összemérve
a többi diákvállalkozással elnyerjétek az alábbi díjakat
• Leginnovatívabb diákvállalkozás
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• Legjobb marketing és sales (ahhoz, hogy vállalkozásotok sikeres és ismert legyen,
szükségetek van marketing tevékenységre. Érdemes átgondolni az alábbi kérdéseket:
mennyire használjátok ki a különböző social media adta felületeket? (Instagram, Twitter,
Facebook). Mennyire vagytok aktívak és naprakészek? A vásárlók tudják hol találhatnak meg
titeket

ezeken

a

felületeken?

Van

egységes

megjelenésetek,

amivel

könnyen

azonosíthatókká váltok? Van-e olyan szóróanyagotok, amit az egyes eladásnál a vevők el
tudnak magukkal vinni?)
• Kiemelkedő együttműködés díja
• Környezeti fenntarthatóság díja
• Legjobb Diákvállalkozás (Az a diákvállalkozás, aki mind a marketingben és eladásban, mind a
standmegjelenésben messze kimagaslóan teljesít. A vásárok legjobbja az a cég, aki a
legcéltudatosabb, legjobban felépített tervvel rendelkezik és a terméke is színvonalas.
Fontos, hogy a legjobb diákvállalkozás csapata is összetartó – ugyan erre nincs külön
kategória és díj, de a vásárokon a szakértő zsűritagok azt is figyelik, hogy mennyire
együttműködő egy csapat, mennyire tudnak együtt dolgozni és mennyire vannak letisztázva
a szerepek.
Tippek a standtervezéshez:
1.

Ne vigyétek túlzásba. A kevesebb több, amikor standról beszélünk. A zsúfolt asztal és stand
kevésbé vonzó a szemnek, és még a termékek is “elvesznek” benne

2.

Tegyétek az árut a fókuszpontba. Biztosan Ti is emlékeztek olyan reklámokra, ami nagyon
megjegyezhető volt, de magára a termékre nem emlékeztek. Ugyanez a helyzet a
standtervezésnél is. Legyetek emlékezetesek, de a terméketek is hagyjon nyomot a
vásárlókban.

3.

Rakjátok kazalba a termékeket, vagy használjátok a piramis módszert. Helyezzétek az árut a
standon változó magasságokba és mélységekbe, így jobban megragadja a vásárlók figyelmét.

4.

Legyetek kreatívak. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat.

5.

Ne felejtsétek el, hogy a standotok naprakész legyen. Tartsátok szem előtt az aktualitásokat.
Például Valentin-nap, húsvét, iskolakezdés, Halloween, karácsony környékén ezek szerint
díszítsétek a standotokat.

6.

Töltsétek fel a standot a fő termékekkel. Olyan terméket ne tegyetek ki, amiből csak 1db van,
a cég hírnevét rontja, ha olyan terméket mutogattok, amihez a vevő nem tud hozzájutni.
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Milyen a szakértő eladó? – Íme néhány tipp
1.

Kiváló eladás technikai ismerettel bír

2.

Kiváló kommunikátor

3.

Kitűnő emberismerettel rendelkezik

4.

Hiteles személyiség

5.

Kitűnő termékismerettel, szakmai ismeretekkel rendelkezik

6.

Nyitott a fejlődésre, továbbképzésre

JAM Diákvállalkozások Országos Versenye
A JAM Diákvállalkozások Országos Versenye a középiskolás diákvállalkozások számára szervezett
rendezvény, ahol keressük Magyarország legjobb diákvállalkozását. Ez a diákcég kap majd
lehetőséget arra, hogy képviselje Magyarországot az európai döntőn (GEN-E - Company of the Year
Competition). Az országos versenye több szempontból is eltér az év közbeni vásároktól és
versenyekről.
• a vásározás háttérbe szorul
• négy programelem teljesítése során kell bizonyítani a tudásotokat és tapasztalatokat
• a munkanyelv: magyar (nemzetközi versenyen az angol)
A versenyen a diákvállalkozásból maximum 5 fő vehet részt.
GEN-E – Diákvállalkozások Nemzetközi Versenye
A nemzetközi versenyre az országos döntőt megnyerő csapat kap meghívást. A verseny minden év
július közepén kerül megrendezésre, amelynek az egyik európai ország ad otthont. (2019
Franciaország, 2022 Észtország, 2023 Törökország).
A kritériumai és a lebonyolítása hasonló az országos döntőhöz, de angol nyelven zajlik a
megmérettetés.
A nemzetközi versenyre 5 fős csapat + 1 kísérő pedagógus kerül delegálásra. Amennyiben több
csapattag szeretné elkísérni a csapatot, abban az esetben saját költségen van lehetőség a
regisztráció bővítésére.
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A VERSENYELEMEK

1. Éves beszámoló / Üzleti terv (Company Report)
Formai követelményei:
Pdf formátumban, max. 10 A/4-es oldal, 12-es betűméret. A 10 oldal nem tartalmazza az elő- és
a hátlapot, a tartalomjegyzéket és a mellékleteket.
Tartalmaznia kell:
✓ a vállalat áttekintése és bemutatása (szervezeti felépítés, általános stratégiai cél, milyen
problémára reagál a vállalkozás stb.)
✓ vállalat szervezeti bemutatása (szerepkörök, feladatok, partnerek és kapcsolatok)
✓ termék/szolgáltatás bemutatása (általános jellemzés, a termék/szolgáltatás előnyei,
innovációs lehetőségei)
✓ vállalkozás célkitűzései és jövőbeni költségvetés és pénzügyi elemzés (eladás, termeléshez
szükséges források, kiadások, bevételek)
✓ termelési és értékesítési terv
✓ eladás és marketingstratégia (piaci elemzések és lehetőségek, marketing stratégia)
✓ értékesítés és promóció (a cég promóciós tevékenysége, értékesítési stratégia)
✓ éves (eddigi) költségvetés (mérleg, kimutatások)

2. Prezentáció (Stage Presentation)
Közönség előtt megtartott, max. 4 perces, üzleti jellegű bemutató
A verseny előtt bepróbálási lehetőséget biztosítunk. A prezentáció formája Power Point.

3. Panelinterjú (Interview with the panel of judges)
A Panelinterjú a csapat és a zsűri közötti folyó üzleti témájú, 10-15 perc beszélgetés. A felkészítő tanár/tanácsadó nem lehet jelen ezen a programelemen.
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2. számú melléklet
BELBIN TESZT
Minősítse mindegyik mondatot abból a szempontból, hogy mennyire igaz Önre! A minősítéseket írja a
mondatok betűjele előtt található üres helyre!

0 – egyáltalán nem jellemző
1 – kevéssé jellemző
2 – közepesen jellemző
3 – nagyon jellemző
4 – rendkívül jellemző

A minősítéseket írja a mondatok betűjele előtt található üres helyre!

1. Azzal veszem ki a részem a csapatmunkában, hogy:
__ (a) gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket.
__ (b) szinte bárkivel együtt tudok dolgozni.
__ (c) sosem fogyok ki az ötletekből.
__ (d) kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak.
__ (e) mindent végigcsinálok, amit elkezdtem.
__ (f) ha a várható végeredmény indokolja, kész vagyok átmenetileg népszerűtlenné válni.
__ (g) ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mely lépések lennének célravezetők.
__ (h) előítélet és elfogultság nélkül teszek alternatív javaslatokat, amelyeket indokolni is tudok.
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2. A csapatmunkában talán hátrányos, hogy
__ (a) kényelmetlenül érzem magam egy megbeszélésen, ha az nincs megfelelő módon
előkészítve és irányítva.
__ (b) túlságosan támogatom azokat a javaslatokat, amelyeknek a csoport nem szentel kellő
figyelmet.
__ (c) ha új ötletekkel lehet előhozakodni, többet beszélek a kelleténél.
__ (d) túlságosan tárgyilagosan gondolkodom ahhoz, hogy lelkesedjek a közös célokért.
__ (e) erőszakosnak és önkényesnek látszom, amikor megpróbálom elérni, hogy valamilyen
problémát megoldjunk.
__ (f) nem tudok vezéregyéniség módjára viselkedni, aminek talán az az oka, hogy túlságosan is
figyelembe veszem a többiek véleményét.
__ (g) ha valami új jut eszembe, hosszasan elmerengek rajta, és elmulasztom, ami közben
történik.
__ (h) munkatársaim szerint túl sokat aggódom feleslegesen a részletek és a várható nehézségek
miatt.

3. Ha másokkal közös projekten dolgozom.
__ (a) anélkül tudom befolyásolni őket, hogy ezt nyomasztónak éreznék.
__ (b) állandóan figyelek, nehogy gondatlanságból hibát kövessünk el, vagy kihagyjunk valamit.
__ (c) cselekvésre ösztönzöm őket, ha azt tapasztalom, hogy csak az időt vesztegetjük, és nem
teszünk lépéseket célunk megvalósítására.
__ (d) lehet számítani rá, hogy eredeti ötletekkel fogok előállni.
__ (e) ha a csapat érdeke megkívánja, mindig támogatom az értelmes javaslatokat.
__ (f) érdekelnek a legújabb ötletek és fejlemények.
__ (g) megfontolt ítéleteket hozok, és azt a többiek is értékelik.
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__ (h) a munkaszervezésben lehet rám támaszkodni.
4. A csapatmunkához való viszonyomat az jellemzi, hogy
__ (a) úgy érzem, lehetőséget jelent számomra, hogy munkatársaimat jobban megismerjem.
__ (b) akkor is hangot adok ellenvéleményemnek, ha kisebbségben maradok.
__ (c) általában meg tudom cáfolni a téves nézeteket.
__ (d) tudom, hogyan kell hozzáfogni egy terv gyakorlati megvalósításához.
__ (e) kerülöm a túlságosan kézenfekvő megoldásokat, és a járatlan utakat keresem.
__ (f) a közös munka során mindig a tökéletesre törekszem.
__ (g) hasznosítom csoporton kívüli kapcsolataimat.
__ (h) minden vélemény érdekel, de ha dönteni kell, nem sokáig habozom.

5. Azért lelem örömömet a munkában, mert
__ (a) szeretek különféle helyzeteket elemezni, és választási lehetőségeket mérlegelni.
__ (b) érdekel a problémák gyakorlati megoldása.
__ (c) szeretem érezni, hogy részem van a csoporton belüli jó munkakapcsolatok kialakításában.
__ (d) nagymértékben tudom befolyásolni, hogy milyen döntés születik.
__ (e) érdekes emberekkel találkozhatok.
__ (f) meg tudom győzni az embereket arról, mit kell tenni.
__ (g) elememben vagyok, ha egy feladatra összpontosíthatok.
__ (h) szeretem használni a képzelőerőmet.

6. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok, melyet ismeretlen emberekkel rövid idő alatt kell megoldani,
__ (a) visszavonulok, és elgondolkodom a megoldáson, mielőtt munkához látnék.
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__ (b) megpróbálok együtt dolgozni azzal a személlyel, aki a leginkább konstruktív módon
viszonyul a feladathoz – bármilyen személyiség is legyen.
__ (c) megpróbálom felosztani a feladatot és megállapítani, hogy ki melyik részét tudná elvégezni.
__ (d) biztosan nem kerülök időzavarba, hiszen szeretem mihamarabb megoldani a feladatokat.
__ (e) nem veszítem el a nyugalmamat, hanem higgadtam mérlegelem a teendőket.
__ (f) akkor sem veszítem szem elől a célt, ha bármilyen nyomás nehezedik rám.
__ (g) kész vagyok kézbe venni az irányítást, ha úgy látom, hogy nem sikerül előrelépnünk.
__ (h) elindítom a beszélgetést, hogy másokat is gondolkodásra késztessek, és valahogy elkezdjük
a közös munkát.
7. A közös munka során felmerülhet az a probléma, hogy
__ (a) türelmetlennek mutatkozom azzal szemben, aki gátolja az előrelépést.
__ (b) kritikát kapok, mert túlságosan elemző és nem eléggé intuitív módon gondolkodom.
__ (c) feltartom a csapatot, mert biztos akarok lenni abban, hogy mindent rendesen elvégeztünk.
__ (d) könnyen elunom magam, mert csak egy-két olyan ember van, akinek a jelenléte
ösztönzőleg hat rám.
__ (e) nehezen kezdem el a munkát, ha még nem tettük világossá a célokat.
__ (f) nehezen tudom elmagyarázni bonyolult gondolataimat.
__ (g) olyasmit követelek másoktól, amit magam sem tudnék teljesíteni.
__ (h) ha sokan nem értenek velem egyet, nem ragaszkodom eléggé a saját véleményemhez.
Most másolja át a táblázatba a fenti minősítéseket! Adja össze oszloponként a minősítő
pontszámokat, és írja az összegeket a táblázat legalsó sorába!

A pontszámok rövid értelmezése:
A legtöbb pontot kapott funkció lesz az, amelyben a csapatmunka során a leginkább sikeresnek
bizonyulhat. A második legmagasabb pontszám másodlagos csoportszerepét jelzi, amelyet
szintén be tud tölteni, ha az elsőre nincs szükség.
A két legalacsonyabb pontszám azokhoz a funkciókhoz tartozik, amelyek betöltésére valószínűleg
kevéssé alkalmas. Ahelyett, hogy ezeket pótolni próbálná, keressen olyan munkatársakat, akik
ebből a szempontból tehetségesebbek.
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PA

FO

EL

SE

HE

CS

VÁ

ME

1. MONDATCSOPORT

(c)

(a)

(d)

(f)

(h)

(b)

(g)

(e)

2. MONDATCSOPORT

(g)

(c)

(b)

(e)

(d)

(f)

(a)

(h)

3. MONDATCSOPORT

(d)

(f)

(a)

(c)

(g)

(e)

(h)

(b)

4. MONDATCSOPORT

(e)

(g)

(h)

(b)

(c)

(a)

(d)

(f)

5. MONDATCSOPORT

(h)

(e)

(f)

(d)

(a)

(c)

(b)

(g)

6. MONDATCSOPORT

(a)

(h)

(c)

(g)

(e)

(b)

(f)

(d)

7. MONDATCSOPORT

(f)

(d)

(g)

(a)

(b)

(h)

(e)

(c)

ÖSSZESEN

TÍPUS

JELLEMZŐI

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI

ELNÉZHETŐ HIBÁI

Vállalatépítő

konzervatív,

jó

rugalmatlan, kevéssé

(VÁ)

kötelességtudó,
kiszámítható

Elnök
(EL)

szervező,

gyakorlatias

gondolkodású,

kemény

fogékony

munkához

szokott,

ötletek iránt

az

új

fegyelmezett

nyugodt,

biztos

képes mindenkit előítéletek

átlagosan kreatív és

magában,

kellő

nélkül és pusztán érdemei

intelligens

önuralommal

alapján

rendelkezik

célorientált
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értékelni,

Serkentő
(SE)

ideges,

aktív,

dinamikus

küzd

a

ingerültségre,

cselekvésképtelenség,

a

türelmetlenségre, és

hatékonyság

hiánya,

az

erőszakra hajlamos

önelégültség, az önáltatás
ellen
Palánta
(Ötlet gyártó)

individualista,

a

komoly

képzeletgazdag,

gondolkodású,

új

szellem

tudású,

embere,
nagy

kiváló

értelmi

a fellegekben jár,
nem

törődik

részletekkel

és

a
a

(PA)

utakat keres

képességekkel rendelkezik

formaságokkal

Forrásfeltáró

extravertált, törekvő,

jó

a kezdeti lelkesedés

érdeklődő,

értesült, meg tud felelni a

lankadásával

kommunikatív

kihívásoknak

elveszíti

(FO)

kapcsolattartó,

jól

érdeklődését
Helyzetértékelő
(HE)

megfontolt,

jó

érzelmek

nélkül,

józanul él
Csapatjátékos
(CS)

társas

ítélőképességgel

rendelkezik,

alulmotivált,

előrelátó,

másokat sem inspirál

különféle

a

gyakorlatias
hajlamú,

jóindulatú, érzékeny

jó

reagál

személyiségekre
szituációkra,

és

pillanatokban

a

határozatlan

törekszik,

csekélységek

erősíti

kritikus

csapatszellemet
Megvalósító
(ME)

precíz, rendszerető,

tökéletességre

lelkiismeretes,

nem

szorongó

befejezetlenül
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hagy

semmit

miatt

aggódik, nem tudja
„elengedni magát”

