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1. A készségről általában
A képzelet vagy eredeti öteletek használata valami új alkotásához; találékonyság.
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity).
Mi a kreativitás egy vállalkozó számára? Az EntreComp keretsrendszere szerint, a
Vállalkozói
Kompetencia
Keretrendszer
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework), az a kompetencia,
amely a jövő elképzelésének a képessége. Fejlesszünk egy víziót, hogy az ötleteket
cselekvéssé tegyük. Vizualizáljunk jövőbeli forgatókönyveket, hogy segítsük a
hatását és a tevékenységet.
A kreativitás az a képesség, hogy új öteleket fejlesszünk és hogy új módokat
fedezzünk fel problémákra és lehetőségekere tekintve. A kreativitás a teljesen új és
ismeretlen területek feltárása által az üzleti termelőképességét növelését
eredményezi. A kreativitás a vállalkozásban megtestesíthet egy új és hasznos
megoldást az üzleti problémákra, kreatív üzleti stratégiát vagy kreatív változásokat
az üzleti folyamatokban.
Startupok és kisvállalkozások kreatív elmékre támaszkodnak, nem cask azért, hogy
kreatív megoldásokat találjanak, hanem hogy előre gondolkozzanak a potenciálisan
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felmerülő problémákról.

A KREATIVITÁS fogalma:
az a képesség, hogy
az a folyamat, amely
új formát hozzanak
az ötleteket
létre, képzeletbeli
összegyűjti
a már
az
a
hozzáállás,
amely
az a tendencia, hogy készségen keresztül
ismert,
de
helytelenül
elfogadja
a
változást
termeljenek, hogy
ötleteket,
feltételezett,
és az újdonságot,
alternatívákat vagy valami újat hozzanak
hajlandó
az
ötletekkel
egymással
nem
létre. A kreativitás
lehetőségeket
és lehetőségekkel
összefüggő
nem az képesség,
hozzunk létre vagy
elemekkel. A kreatív
való játékra, a
ismerjünk fel,
hogy a semmiből
személy keményen
kilátások
amelyek hasznosak
létrehozzunk
dolgozik, és
rugalmassága, a jó
lehetnek a problémák valamit, hanem az,
élvezetének szokása, folyamatosan javítja
megoldásában,
hogy új ötleteket
miközben keresi a
az ötleteket és
kommunikálva
hozzon létre a
módját annak
megoldásokat, a
másokkal
meglévő ötletek
munkája fokozatos
javítására
kombinálásával,
átalakításával és
megváltoztatásával
finomításával
vagy újrakezdésével

2. A modul célja
A kreativtiás egy olyan képesség, ami tanulható és fejleszthető, amennyiben a
helyes eljárást és technikát használjuk. Ezért, bár az inspiráció fontos lehet, hogy új
kreatív ötelteket hozzon, számos kreatív gondolkodási eszközt használhat, hogy
fejlessze a kreatív képességét. A kreativtiást gyakran személyes cselekvéshez és
fejlődéshez társítják. Egy üzletben a kreatív környezet üzleti innovációhoz vezehet.
A fent említettek alapján, ennek a modulnak a legfőbb tanulmányi célja, hogy a
tanulók kreativitás képességét fejlessze és lehetővé tegye, hogy:
•
•
•
•
•
•

Meghatározza a kreativitást és az összes lényeges képességet, hozzáállást és
folyamatot
Beazonosítsa a kreativitás akadályait
Megértesse a kreatív folyamtot
Felismertesse az innováció fontosságát
Felfedje a problémamegoldás kreatív megoldásait
Növelje a vállalkozók kreatív hozzáállását
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Továbbá, a kreativitás olyan folyamat, amely ötleteket állít össze a már ismert, de
tévesen feltételezett elemek egymáshoz nem kapcsolódó elemeinek újra
kombinálásával.
Ezért a modul egy másik kulcsfontosságú tanulmányi célja, hogy a tanulókat arra
ösztönözzék, hogy a kreativitást, mint készséget, nem pedig attitűdöt “használják”,
és hogy jobbá váljanak ebben, gyakorlással és az ebben a modulban alkalmazott
eszközökkel és módszerekkel.
Megtanulják, hogy a kreativitás:
• olyan ötleteket eredményez, amelyek potenciális értékkel rendelkeznek
• az a folyamat, amely a dolgokat váratlan módon teszi össze és ami magába
foglalja:
- kognitív képességek (az eltérő gondolkodásmód, a gondolkodásmód
„átalakítására” való képesség, a problémákra való érzékenység, a tudás
és az ítélőképesség szélessítése)
- személyiségjegyek (önbizalom, bizonytalanág, kíváncsiság és motiváció
tolerálása)
- érzelmi folyamatok (érzelmi fantázia a játékban, öröm a kihívásban, a
feladatokban való részvétel és a szorongás toleranciája)

3. A képzés főbb témái
A kreativitás az Európai Közösség által kifejlesztett Vállalkozói Kompetencia
keretrendszerben szereplő alapvető vállalkozói kompetenciák közé tartozik, amely a
vállalkozói szellem közös meghatározását szaktudásként javasolja.
A kreativitást az „Ötletek és lehetőségek” területén a kompetencia egyik részeként
mutatják be, még akkor is, ha a kreatív folyamat magában foglalja mind az
erőforrások felhasználását, mind azt a képességet, hogy az ötleteik alapján
cselekedjenek ás alkosság meg az értékeiket.
Az EntreComp szintetikusan úgy nevezi meg a kreativitást mint a képességet a
„kreatív és jobb megoldások fejlesztésére”, és kifejezetten: - több ötlet és lehetőség
közös fejlesztésére - az innovatív megközelítések feltárása és kísérletezése - az
ismeretek és erőforrások újraegyesítése értékes hatások eléréséhez.
A legtöbben egyetértenénk abban, hogy bármilyen vállalkozói szellem birtoklása,
valami új létrehozását tartalmazza. Gondoljunk csak arra, hogy a vállalkozói
tevékenység szinte mindig új termékek vagy folyamatok létrehozásához, új
piacokhoz, új vállalkozásokhoz, új elosztási csatornákhoz vagy akár személyes
kezdeményezésekhez vezet. Sajnos, ahogyan a vállalkozói szellemet
hagyományosan tanítják az egy előíró, lineáris folyamatra összpontosít jelenleg.
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A kreatív szemléletmód alkalmazása a vállalkozói szellemben egy olyan eszköz,
amely több új ötletet és megközelítést generál a problémák megoldására. A
kreativitás természeténél fogva szociálisan interaktív és a saját tudásában, a saját
személyes tapasztalataiban és megértéseiben gyökerezik.

egy hozzáállás, a
változás és az
újdonság
elfogadásának
képessége, az
ötletekkel és
lehetőségekkel való
játékra való
hajlandóság, a
kilátások
rugalmassága, a jó
élvezetének szokása,
miközben
megpróbálják
javítani azt

folyamat

egy képesség, hogy
valami újat hozzon
létre. A kreativitás
nem a semmiből való
megteremtés
képessége, hanem az
új ötletek
létrehozásának
képessége a meglévő
ötletek
kombinálásával,
megváltoztatásával
vagy újrakezdésével

hozzáállás

képesség

A modul mindenek feletti prioritása az fiatal dolgozók, a fiatal vezetők
megértésének elősegítése a kreativitás és a vállalkozói szellem fontosságáról,
valamint módszerek és eszközök megosztása és fejlesztése a kreativitás növelése
érdekében:
egy folyamat: a
kreatív személyek
keményen és
folyamatosan
dolgoznak, hogy
javítsák az ötleteket
és megoldásokat, a
műveik fokozatos
átalakításával és
finomításával.

A főbb képzési prioritások a következő területekre terjednek ki:
A képzési út módszertana a nem formális oktatáson alapul. A formális, nem formális
és informális tanulás a modulprogram során a résztvevők között történik, és a
résztvevők igényeinek és elvárásainak megfelelően tanulóközpontú lesz.
A folyamatban lévő értékelések, a végső értékelés és a közbenső gyakorlatok révén
integrálódnak a modulba, mivel maga a modul is tartalmaz néhány elméleti és
számos gyakorlati részt a módszertani áramlás alapján. Az alkalmazott módszerek
magukban foglalják az önértékelést, a kiscsoportos munkát, a játékokat és
szerepjátékokat, visszajelzést stb.

4. A modul felépítése
1. Fejezet - Bevezetés
A kreativitás az egyik legfontosabb eleme a vállalkozói szellemnek és a kulcsa
lehet a vállalkozói képességek fejlesztésének.
A vállalkozóknak figyelmet kell szentelniük, és észre kell venniük, hogy az
embereknek mire van szükségük (kereslet), találniuk kell megoldást (kínálat), el kell
10

adni ezt a megoldást olyan áron, amit az emberek megfizetnek, nyereséget kell
csinálniuk, kezelniül kell a konkurenciát ... és a lista folytatódik.
Mindennap kreativitást használunk, bár gyakran nem is tudunk róla. A
vállalkozóknak különösen kreatívnak kell lenniük munkájuk során. Minden
alkalommal, amikor megpróbálsz megoldást találni egy problémára, vagy te arra
sarkallod az agyad, hogy jobb módot találj valamire, kreatív vagy.
A startupok és a kisvállalkozások kreatív elmékre támaszkodnak. Nemcsak olyan
emberekre van szükségünk, akik kreatív megoldásokat találnak, hanem arra is, akik
előre gondolkodhatnak a felmerülő esetleges problémákról. És a kreativitás nem
csak a problémákról szól. Arról van szó, hogy képesek vagyunk vizualizálni és előre
gondolkodni, hogy előre haladjunk. A kreativitás az innováció lépcsője, és része az
önmegvalósításnak, vagy annak, hogy hogyan valósítjuk meg a személyes
lehetőségeinket.
A kreativitás olyan vállalkozói kompetencia, amely három összetevőt jelent:
1. Szakértelem, amely magában foglalja mindazt, amit egy személy tud és képes a
munkájával kapcsolatban a tudás és technikai képesség széles területén.
2. Kreatív gondolkodási készségek, amelyek arra utalnak, hogyan közelítsünk a
problémákhoz és a megoldásokhoz - a meglévő ötletek új kombinációkba történő
beépítésének képessége. Maga ez a képesség nagyban függ attól, hogy milyen az
egyén személyisége és hogy hogyan gondolkozik és dolgozik.
3. Motiváció, a hajtás és vágy valamit tenni, belső szenvedély és érdeklődés. Amikor
az emberek lényegében motiváltak, munkájukat a kihívás és az élvezet érdekében
végzik. Maga a munka motiváló.

2. Fejezet - Célok
Ennek a nodulnak a végén a tanulók képesek lesznek:
➢ meghatározni és értékelni a kreativitást mint kulcsfontosságú vállalkozói
kompetenciát
➢ megérteni és alkalmazni a kreatív folyamat és a gondolkodási készségek
alapvető elemeit mint vállalkozói magatartásként
➢ hasznosítani a kreatív gondolkodásukat és döntéshozatali képességeiket
➢ az egyedülálló és az eredeti gondolkodás elősegítésére egyéni szinten
➢ hogy ösztönözzék magukat arra, hogy kreatív vállalkozói gondolkodóvá és
megoldáskeresővé váljanak
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➢ megfelelő stratégiákat és eszközöket használni a kreativitás
előmozdítására és alkalmazására

Más szavakkal, a modul fő célja, hogy felkészítse a tanulókat arra, hogy
professzionálisan vezessenek kreatív és konstruktív gondolkodási stratégiákat egy
valós üzletben. A modul végére a tanulók telejesen megértik a kreatív és konstruktív
gondolkodási keretet és modelleket.
Megtanulod, hogyan ösztönözheted a saját találékonyságodat azáltal, hogy minden
lépést megtanulsz, és megvizsgálod a lehetőségeket, és több lehetőséget,
problémameghatározásokat és megoldásokat generálsz.

3. Fejezet - Kreatív gondolkodás
3.1. A kreativitás folyamatának alapelemi vállalkozók számára
Az érdekes vállalkozások létrehozásának folyamata természetesen dinamikus és
sokoldalú. A kreatív folyamat megközelítésének és szakaszainak számos aspektusa
van. Néhány betekintés a folyamatba az alábbiakban található.
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Előkészítés
•Az első szakasz természetesen néhány alapvető ötlet előkészítése. A
kreatív folyamat a probléma azonosításával kezdődik, majd jön a
kapcsolódó információk kutatása. Erre azért van szükség, hogy
elindítsunk egy életképes megoldást. A vállalkozó minden irányba néz,
hogy megoldja a problémát, legyen szó akár az iparról, akár kívülről.
Thinking outside the box – lépjük át a komfortzónánkat
•El tudunk érni valamit, ha nem vagyunk hajlandók túljutni a
komfortzónánkon? El kell hagyni a kényelmes területet, túl kell lépni és
kockáztatni kell. A jutalmak erőfeszítésekkel járnak.

A kreativitás nem varázslat
•A kreativitás egyszerűen azt jelenti, hogy a dolgokat más nézőpontból
közelítjük meg. A kreatív gondolkodás legegyszerűbb megközelítése
különböző elemek másolása, átalakítása, egyesítése és eureka! Van egy
új ötlet. Ez lényegében a meglévő elemeket használja.

Inkubáció
Az inkubációs szakaszban az ötletek, amelyek potenciálisan megoldják a
problémát, még tovább fejlődhetnek. Ezt a szakaszt az ötlet
finomításának tudattalan gondolkodási folyamata jellemzi. Nyilvánvaló,
hogy ebben a szakaszban sok tevékenység van, de az általános cél egy
megoldás megtalálása. A meglévő projektek értékelése segíthet
életképes ötletek létrehozásában.
Megvilágosodás
Az inkubáció az ötletek egyértelműségéhez vezet. Ez a „megoldástaláló”
szakasz. Most a kreativitás folyamata néhány gyakorlati ötlet
ismeretéhez vezet, amelyeket meg lehet tenni. Olyan, mint egy
„felvillanás” pillanat, ezért megvilágosodásnak hívják.

Visszaigazolás
Ez a szakasz határozza meg, hogy a „megtalált” megoldásnak van-e
lehetősége működni, vagy sem. Az elképzelés akár önmagában is
elfogadható, kisebb vagy nagyobb változásokkal módosítható, vagy
teljesen elutasítható, és az egész folyamatot újra meg kell követelni.
Kritikus gondolkodás
Az innovatív ötletek létrehozása viszonylag egyszerű feladat. A vállalkozói
törekvések nagy sikere abban rejlik, hogy kritikusan vizsgáljuk egy ötlet
életképességét. A kritikus gondolkodás lehetővé teszi a vállalkozónak,
hogy megítélje magát az ötlet értékeléséhez. Ez egy önirányított,
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önfegyelmezett, önellenőrző és önkorrekciós folyamat, amelyet egy
értékelésére használnak.

3.2. Mik a kreatív gondolkodás készségei és hogyan fejleszthetők
A kreatív gondolkodás fogalmát úgy definiáljuk, hogy a problémákat más
nézőpontból nézzük és oldjuk meg, elkerülve az ortodox megoldásokat és a
dobozon kívüli gondolkodást.
Ez a kreatív folyamat lehetővé teszi a kapcsolatok felfedezését, az új kihívások
kezelését és a szokatlan, eredeti és friss megoldások keresését.
Sokan úgy gondolják, hogy kreatívaknak születni kell vagy nem leszel az. A
kreativitás azonban olyan képesség, amelyet akkor fejleszthet, ha időt és
erőfeszítést fektet bele.

Kreatív
gondolkodás
Képes-e különböző
nézőpontokból
látni a helyzeteket,
és eredeti
ötleteket találni?

Problémamegoldás
Mennyire vagy jó
abban, hogy olyan
megoldásokat
találsz a
problémákra,
amelyekkel
szemben állsz?

Lehetőségek
felismerése
Felismeri a
lehetőségeket,
amikor azok
maguktól
megmutatkoznak?
Meglátja a
trendeket? És képese olyan tervet
létrehozni, amely az
Ön által azonosított
lehetőségeket
szolgálná?

Ha kreatívan gondolkozol, akkor…
► Más szemszögből látod majd a dolgokat
► Innovatív megoldásokat találst
► Fejleszted a döntéshozó képességed
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Egy ötlet létrehozása könnyű lehet; sikeres végrehajtása nehéz feladat lehet. Mi tesz
egy személyt sikeres vállalkozóvá? Miért ismeri fel néhány ember a körülöttük rejlő
lehetőségeket és mások nem? Genetikailag eltérőek? Vagy más nézőpontjuk van a
dolgok kezelésére?
„A kreativitás abból fakad, hogy képesek vagyunk a dolgokat különböző
szemszögből látni.”
A “think outside the box” lehet, hogy egy klisé, de túl gyakran rágódunk egy
problémán, anélkül, hogy innovatív megoldást találnánk rá. Ez azért van, mert
minden problémamegoldást ugyanolyan módon teszünk, ez jelentheti azt, hogy pro
és kontra listát készítünk, vagy tanácsot kérünk az édesanyánktól.
Az egyik módja annak, hogy az elménk megkönnyítse az életet, hogy megoldja az
első benyomás alapján a problémát, amellyel találkozik. Az emberek első
benyomásai, a problémákra és helyzetekre vonatkozó kezdeti perspektívánk szűkel
és felületesek. Nem látunk többet, mint amennyire kalibrálva lettünk - és a
sztereotípiák blokkolják a tisztánlátást, és kiszorítják a képzeletet. Ez mindenféle
riasztás nélkül megy végbe, így soha nem fogjuk felismerni, hogy éppen ez történik.
Miután elgondolkodtunk egy perspektíván,
elzárunk minden már vonalat ezt az egyet
kivéve. Bizonyos ötletek felmerülhetnek még, de
csak hasnolóak, nem másfélék. Mi van, ha a
megbénult ember, aki feltalálta a motoros
kerekesszéket, a következő problémát határozza
meg: „Mivel töltsem el az időt az ágyban fekve?”
ahelyett hogy “Hogyan keljek ki az ágyból és
mozogjak a házban?”
A vállalkozói szellem egy rendkívül kreatív folyamat, amely magában foglalja a
tapasztalati technikákat, mint a vállalkozók ötleteinek tesztelése, pivot, és újra
tesztelés. Ezért a vállalkozóknak tudatosan kell bánni a kreativitással és a
kísérletezéssel.
Kreatív gondolkodók akcióban:
Jeff Bezos, alapító és CEO of Amazon.com: “Ha megduplázod az évente elvégzett
kísérletek számát, megduplázod a találékonyságodat. A feltalálással az a helyhezet,
hogy makacsnak és rugalmasnak kell lenned, többé-kevésbé egyidejűleg. Ha nem
vagy makacs, akkor túl hamar lemondasz a kísérletekről. És ha nem vagy rugalmas,
akkor cask vered a fejed a falba, és nem fogsz más megoldást találni a problémára,
amit megpróbálsz megoldani.”
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Marissa Mayer, elnök és CEO Yahoo, és korábbi alelnök
Google: “A „Googly” dolog az, hogy elinduljon egy termék a
Google Labs korai szakaszában, majd ismételgeti, megtanulja,
mit akar a piac - és nagyszerűvé teszi. Az ilyen módon
kísérletezés szépsége az, hogy soha nem jutsz túl messzire attól,
amit a piac akar. A piac visszahúz.”
James Dyson, alapító, Dyson: “Mi mindannyian egy varázsformulát keresünk. Nos,
íme: Kreativitás + Ismétlődő fejlődés = Innováció.”
•

Cikk
Creative Thinking Habit: Always Look at Problems with Multiple Perspectives
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-atproblems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs

•

Teszt
Milyen jó a problémamegoldásod?
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm

3.3. Gyakorlati feladat
1.

Feladat – Menj vissza a gyerekkorodba. Mit szerettél csinálni?

Néha elfelejtheti azokat a dolgokat, amelyek a legnagyobb örömöt hozták. Mi
inkább a gyakorlatira gondolunk, mint azokra a dolgokra amket szeretünk csinálni.
Tehát készítsen egy listát az összes dologról, amit gyermekként élvezett. Élvezné
ezt a tevékenységet most?
Például, Frank Lloyd Wright, Amerika legnagyobb építésze, fatömbökkel játszott
egész gyermekkoron. A kutatások azt mutatják, hogy rengeteg minden felfedezhető
a játékban, akár felnőttként is. Itt van egy link egy
nagyszerű TED videóhoz, melyet Tom Brown az IDEOról készített, amely a kreativitás és a játék fontosságát
tárgyalja.
Elevenítse fel a gyermekkori pozitív tevékenységeket,
ételeket és az események egy részét.
Át lehet-e fordítani és hozzá lehet-e adni az életéhez
most?
Hogyan alakíthatják most a múltbeli tapasztalatok a karrierlehetőségeket a
jelenben?
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2.

Feladat – Készíts egy Kreatív Táblát
Kezdjük egy nagy plakát táblával, helyezzük a „Új
Üzlet” szavakat a központba, és készítsünk egy
kollázst, mondatok, cikkek, versek és más
inspirációk segítségével, javasolja Michael
Michalko, az Egyesült Államokban élő kreativitási
szakértő és a kreativitáskönyvek és eszközök
szerzője, beleértve a ThinkPak-t is.

“Az elképzelés emögött, hogy amikor tudatosan körülveszed magad képekkel – kivé
akarsz válni vagy mit akarsz megalkotni -, a tudatosságod és a szenvedélyed
növekedni fog,” mondja Michalko.
Ahogy a határaid szélesednek és egyre koncentráltabbá válsz, elkezded felismerni,
mi hiányzik, és elképzeled, hogyan töltheted ki az üres részt és valósíthatod a
látomásodat. (Az üzleti világban ezt a „piaci hiányosságoknak” vagy az esetleg „piaci
résnek” nevezzük)

3.
Feladat – Készíts egy listát azokról az emberekről, akik már ott tartanak,
ahol te lenni szeretnél
Nem kell újra feltalálni a kereket. Tanulmányozzd azokat az embereket, akik
sikeresek voltak az általad kívánt területen.
Például a recesszió idején sokan elhagyták az ingatlanpiacot, mert azt hitték, hogy
zsákutca. Néhányan azonban úgy gondolták, hogy ez a legjobb alkalom, hogy
beleugorjanak - amikor a legtöbben anyagi segítségért kiáltanak és azok akik a
piacon maradnak, milyen technikákat használtak a túléléshez, másképp?
Tanulmányozd őket, találd ki, hogyan és miért voltak képesek sikeresek maradni, ha
mindenki más bezárkózik, majd felállíthatsz struktúrákat, hogy versenyezted őket.
Utána esetleg gondolj egy kezdeti cselekvési terven. Hogyan támadhatnád meg a
piacot. Légy más. Hozz létre egy új módszert a dolgok elvégzésére a technikák
segítségével, amiket imádsz?

4.

Feladat – Tarts szünetet az üzleti gondolkodásban

Bár kényelmetlenül érezheted magad az „üzleti mód” kilépésvel, az elme néha
pihenést igényel az ilyen egyvonalú gondolkodásból. Amikor olyan szakmabeli
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diákokkal dolgozom, akiknek az ötleteik blokkolva vannak. Azt mondom nekik, hogy
menjenek és csináljanak valami mást, mint például egy séta a természetben, festés,
sportolás, hobbi, zenehallgatás…
Miután szünetet tartott azzal, hogy belemerültél valamibe, ami iránt szenvedélyt
érzel, térj vissza az üzleti jegyzetfüzetedhez, és írj le minden üzleti elképzelést, amely
eszedbe jut..
Meg fogsz lepődni, hogy mennyire felfrissültek az ötleteid. Ha valami mást csinálunk,
gyönyörű dolgokat nézünk, csinálunk valamit, amit élvezünk, olyan kapcsolatokat
teremtünk, amelyeket gyakran figyelmen kívül hagyunk. Figyeld meg őket, rögzítsd
őket írásban és használd őket.”

4. Fejezet - Kreatív problémamegoldás
4.1. A kreativitás mint kritikus “eszköz” a porblémamegoládsban
A vállalkozás összetett karrierlehetőség. Sok olyan tulajdonság van, amely segíthet
az egyénnek az utazás során, mint például a szenvedély és az elszántság. Különösen
mindenekelőtt az egyik jellegzetességet kell értékelni: a kreativitást és a vállalkozói
gondolkodást, amely természetesen megtestesíti a kreativitást.
Mi a kreatív problémamegoldás és miért van rá szüksége a startupodnak?
A kreativitás gyakran kapcsolódik a művészetekhez, de alapvető fontosságú annak
biztosítása, hogy a kiindulási ötlet megoldja a talált problémára. A kreativitás
lehetővé teszi, hogy megtalálják az egyedi és értékes megoldásokat. Ezért a
nagyszerű termékek nagy kreatív problémamegoldás eredményei.
“A kreativitás olyan, ami akkor fordul elő, amikor gondolatainkat olyan módon
tudjuk megszervezni, amely könnyen vezethet egy másik és még jobb megértéséhez
a problémának, amit figyelembe veszünk ” (Proctor, 2005).
Tulajdonképpen mit jelent a kreatív problémamegoldás?
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Cselekvési terv

Ötleteket találni és
kiértékelni őket
Azonosítani és
tisztázni a problémát

A kreatív problémamegoldás a konvergens és divergens gondolkodás elméletén
alapul. A legnépszerűbb modell az Osborn-Parnes CPS modell (lásd fent).
A kreatív problémamegoldás hatékony módja a kihívások körüli navigálásnak, a
lehetséges megoldások megtalálásának és valós felhasználókkal való tesztelésének.
Miért van szüksége a startupodnak kreativitásra és kreatív problémamegoldásra?
A kreativitás a probléma legmegfelelőbb megoldásainak azonosítása. A termék
mögötti probléma szinte fontosabb egy sikeres vállalkozás létrehozásához, mint
maga a megoldás.
A kreatív problémamegoldás lehetővé teszi, hogy a startupja meg tudja határozni az
Ön által azonosított problémát, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy dolgozzon
a legjobb megoldás kialakításán.
4.2. ‘Thinking outside the box’ – Kereteken kívül gondolkodni
A kreativitás kulcsfontosságú eszköz a PROBLÉMAMEGOLDÁSHOZ, és azonosítja a
lehetőségeket azáltal, hogy a kereteken kívül gondolkodik.
A probléma megoldására mindig több, mint egy mód van, ezért időt kell szánnia arra,
hogy rengeteg kreatív lehetőséget fejlesszen ki a probléma megoldására.
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Nincs olyan szükség, szolgálat, eszköz, és képesség,
ami ne lenne megközelíthető kreativitáson keresztül.
A kereteken kívüli gondolkodás és a személyes
és/vagy professzionális „kihívások” megoldásának
megteremtése kreatív lehetsz a mindennapi életben,
ugyanúgy mint minden vállalkozásban.
A kreativitás a képzelet képessége. A képzelet soha
fel nem fedezett területekre vezet. Üzleti
szempontból önmagában a képzelet a „thinking outside the box”. A képzelet
használatával a vállalkozó félreteheti a gyakorlati normákat, és gondolkodhat valami
kreatívról és innovatív.ról
A kreativitás értékes eszköz lehet a problémák megoldása során, különösen akkor,
ha sok időt töltött egy nehéz kihívással, és folyamatosan visszatér ugyanazzal a
középszerű megoldással.
A
problémamegoldás
kreatív
megközelítése mindenki számára hatékony
lehet, függetlenül a kreativitás szintjétől.
Akár tipikusan kreatív gondolkodó vagy,
vagy ha inkább a skála strukturált
gondolkodó oldalán állsz, a kreativitást
használhatod problémák és kihívások
kreatív megoldására.

A Creative Problem Solving - Finding Innovative Solutions to Challenges cikke szerint
Mind
Tools
szekrkesztői
csapatától
(https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm),
az
akadályok és kihívások kezelése a munka életének rendszeres része, és ezek
leküzdése nem mindig könnyű.
A termékek, szolgáltatások, a kommunikáció és az interperszonális készségek
fejlesztése, valamint a te és szervezeted számára, hogy kiemelkedjetek, ösztönözni
kell a kreatív gondolkodást és olyan innovatív megoldásokat találni, amelyek
működnek.
Képzeld el, hogy sietve porszvózod a házadat, mert átjönnek a barátaid. Frusztráltan,
keményen dolgozol, de nem jutsz túl messzire. Letérdelsz, kinyitod a porszívót, és
kiveszed a porzsákot. A por felhőjében rájössz, hogy tele van... újra. Köhögve kiüríted
és csodálkozol, miért is léteznek még porszívók porzsákokkal!
James Dyson, A Dyson porszívók feltalálója és alapítója pontosan ugyanazzal a
problémával rendelkezett, és kreatív problémamegoldást használt a válasz
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megtalálásához. Míg sok vállalat egy jobb porszívó szűrő kifejlesztésére
összpontosított, rájött, hogy másképp kell gondolkodnia, és kreatívabb megoldást
kell találnia. Szóval, forradalmian új módszert dolgozott ki a szennyeződés
elválasztására a levegőből, és feltalálta a világ első porzsák nélküli porszívóját.
Ha „kreatív módon” gondolsz a problémákra és a lehetséges megoldásokra, akkor új
perspektívákat találsz, és innovatív megoldásokat jutnak eszedbe, így
megfogalmazhatod az akadályok leküzdésére és a célok elérésére vonatkozó terved.

A kreativitás az INNOVÁCIÓ-t adja hozzá az ötleteidhez és
megoldásaidhoz. A vállalkozói szellem az innovációval együtt jár
- az új ötletek készítésének képessége, jobb megoldások nyújtása
és az új termékek úttörője. A legsikeresebb vállalkozók nem
egyszerűen a legkeményebben dolgozók, hanem a
leginnovatívabbak. Minden héten le tudsz húzni 80 órát, de ha
nem nyújtod az innovatív izmaidat, soha nem fog áttörést és sikert elérni.
Egy vállalkozói elme új ötletek és
innovációs lehetőségek köré épül.
Folyamatos
és
tudatos
erőfeszítésekre van szükség, hogy
megkeressük
a
potenciális
lehetőségeket
és
vállaljuk
a
kockázatokat. A vállalkozás magában
foglalja
a
meglévő
üzleti
munkafolyamatok
folyamatos
vizsgálatát
és
a
módszerek
hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását, mind az idő, mind a költség
tekintetében. Egyszerűen fogalmazva, a vállalkozói szellem az üzleti optimalizálás
felé irányul.

Azt mondják, hogy nem tudsz semmit javítani, ha nem tudod először megmérni. A
kreativitás sem különbözik ettől. Képesnek kell lennie arra, hogy megmérd a
kreativitásod, mielőtt valamit csinálnál, és miután megtetted, látni, hogy mennyit
javított, ha egyáltalán sikerült. Az elképzelésednek megvalósíthatónak kell lennie:
alakítsd ki és fejleszd az ötletet, hogy ez praktikus legyen. Keress konstruktív kritikát.
•

Video
Miért van szüksgünk kreativitásra?
https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys

21

4.3. Gyakorlati feladat
A gondolkodó kalapok
Általános leírás
- Fogalmak: feltárás, kutatás, ötlet
- Milyen előnyökkel jár? Miért kell ezt az eszközt használni?
A fő cél a problémák megoldásának különböző módjainak feltárása.
Néha a jó ötletek szokatlan csomagokban találhatók. Az ötletgyűjtés célja az ötletek
áramlása – egyetlen ötlet sem túl őrült vagy eltúlzott. Ebben a tevékenységben a
résztvevők kreatív és összpontosított ötletgyűjtő stílust tanulnak, amit párhuzamos
gondolkodásnak neveznek, a különböző színű kalapokkal próbálkozva, amelyek
különböző módon közelítik meg ugyanazt a problémát, és ezzel párhuzamosan
gondolkodnak a legjobb megoldás megtalálására.
Szükségletek/célok
- Idő a gyakorlati megvalósításához: 30 perc
- A csoport mérete: bármekkora
- Szükséges anyagok: nagyméretű, kézzel készített poszter vagy kivágás minden
színű kalaphoz (kék, piros, fehér és zöld); kék, piros, fekete (fehér) és zöld jelölők.
Utasítások
Ennek a dinamikának a leírása, a szakaszok magyarázata, az egyes szakaszokhoz
szükséges idő, a dinamika alkalmazásához szükséges dolgok.
Mindegyik sapka más színnel rendelkezik, és egy bizonyos típusú gondolkodási
folyamatot képvisel, amint azt az alábbiakban ismertetjük majd. Minden résztvevő
ezt a kreatív problémamegoldási folyamatot használja a csoport számára fontos
kérdés megoldására.
Példa:
- a munkavállalók azt szeretnék megváltoztatni, amit a cég kávézójában szolgálnak
fel;
- egy játékcég pólókat akar tervezni és értékesíteni, hogy népszerűsítsen egy
vadonatúj játékot a tizenéveseknek.
Fontos, hogy bizonyos alapszabályokat létrehozzunk, például nincsenek
félbeszakítások, nem kritizáljhatják az elképzeléseket, és mindenki kap egy
fordulatot, és minden résztvevő az akutális kalapnál marad.
Írd le az ötleteid külön a papírokra a megfelelő színjelzővel.
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A résztvevők vegyék fel a kék kalapjukat. A kék kalap lehetővé teszi számukra, hogy
megszervezzék gondolkodásukat, és meghatározzák a megvitatandó problémát.
Meghatározza a beszélgetés szakaszát.
A résztvevők váltsanak a piros kalapra. Ez az a lehetőségük, hogy beszéljenek a
problémájukról. Szükség esetén végezz egy vagy két fordulót.
Most a résztvevők viseljék a fehér kalapokat, amelyek a tényeknek felelnek meg.
Kérd meg őket, hogy osszák meg azokat a tényeket, amelyeket tudnak a helyzetről.
A résztvevők tegyék fel a zöld kalapjukat. Ez a kreatív gondolkodást jelenti. A
résztvevők bármilyen ötletet adhatnak hozzá megoldásként. Nem kell aggódniuk,
hogy az ötlet gyakorlatias-e vagy egyáltalán lehetséges - bármi jöhet az ötletgyűjtés
során.
Nézd át a plakátok ötleteit. Végül a diákok ismét kék sapkát vegyék fel. Most minden
résztvevő megpróbálhat válaszolni a következő kérdésekre: Mit értek el? Milyen
lehetséges megoldásokat fedeztek fel? Mik a következő lépések?
A tevékenység után mindannyian megbeszélhetik a következőket: Vajon ez a
gondolkodásmód jó módja volt-e új ötletek és megoldások kidolgozásának? Miért
vagy miért nem? Hogyan lehet egyedül ötletelni? Miben különbözik a csoportos
ötletbörzétől?
Tippek és megjegyzések
- Referenciák (ha az eszközt meg kell említeni, pl. ha egy másik eszközről adaptált,
vagy hogy ki a szerző) http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

5. Fejezet - Kreativitás a menedzsmentben
5.1. Hogyan használható a kreatív gondolkodás a menedzsmentben
A kreativitás a menedzsmentben a következőképp használható:
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még hatékonyabbá
teszi a menedzserek
idejét

javítja a termék
vonzerejét

növeli az alkalmaozttak
motivációját

az ügyfelek
kívánságaihoz és
igényeihez igazodik

a hatásosabb/
hatékonyabb termelési
módszerek révén
csökkenti a költségeket

új és jövedelmező
termékpiaci
lehetőségeket azonosít

A kreatív gondolkodás minden irányítási területet és tevékenységet előnyben
részesít. Meg kell álmodnunk az áruk forgalmazásának jobb módjait, új termelési
módszerek kidolgozását, új módokat találni az emberek motiválására, és így tovább.
A kreativitás minden olyan üzleti helyzetben fordul elő, ahol esély van arra, hogy a
dolgokat egy üzleti szempontból, jövedelmezőbb vagy kielégítőbb módon tegyék.
A kreativitás által fejleszthető tipikus területek:
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Hogyan
növeljük egy
termék
vonzerejét a a
vásárló
számára?

Hogyan
tegyük még
hatékonyabb
á egy
menedzser
idejét?

Hogyan
növeljük az
alkalmazotta
k
motivációját
?
Hogyan
azonosítsunk
új és
jövedelemző
termékpiaci
lehetőségeket
?

Hogyan
igazodjunk az
ügyfelek
kívánságaihoz
és igényeihez?

Hogyan
csökkentsük a
költségeket
hatsosabb/hat
ékonyabb
termlési
módszerekkel
?

A kreatív gondolkodást igénylő problémák „nyitott végződésű” problémák, azaz
olyan problémák, amelyeknél több megoldás van.
A vállalkozóknak olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek kreatív
problémamegoldást igényelnek szervezeteik tervezésében, szervezésében,
vezetésében és ellenőrzésében:
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Tervezés

Szervezés

•A szervezet
küldetésének
meghatározása
•A szervezeti célok
meghatározása
•Az erősségek,
gyengeségek,
lehetőségek és
fenyegetések
azonosítása
•A szervezeti
viselkedés és
stratégiák kiigazítása
a versenytársak
stratégiáihoz
•Döntés arról, hogyan
kell végrehajtani a
versenyképes
stratégiákat

•Eldönteni, hogy
milyen feladatokat
kell elvégezni egy
szervezeti egységen
belül
•A szervezeti
egységen belüli
különböző feladatok
csoportosítása stb.
•Döntés arról, hogy
mennyi
meghatalmazást kell
ruházni a különböző
szervezeti pozíciókra
•Annak
meghatározása,
hogyan lehet a
legjobban képezni az
embereket a
munkájukhoz

Vezetés
•A munkahelyi
termelékenység
növelésének módjai

Ellenőrzés
•Eldönteni, hogy
milyen irányítási
rendszerekre van
szükség
•Szabványok
beállítása
•Annak
meghatározása, hogy
miért nem sikerült
elérni a
szabványokat/
célokat

5.2. Kreativitás az üzleti terv elkészítéséhez
A sikeres vállalkozás megteremtésében a legfontosabb tényező egyedülálló
javaslattal rendelkezik, és a kreativitás a kulcs ennek eléréséhez. Annak ellenére,
hogy gyakori félreértés merül fel, hogy a kreativitásnak valamilyen természetes
affinitása van vagy sem, bárki szabadon engedheti el a kreativitását a megfelelő
gondolkodásmód kialakításával, és ezzel megalapozhatja az egészséges üzlet
alapjait.
Gyakorlat teszi a mestert
Annyi időt töltünk el azzal, hogy mentális képességeinket mindennapi rutinunknak
szenteljük, hogy gyakran elfelejtünk kilépni belőle és álmodozni egy keveset.
Életkortól vagy tapasztalattól függetlenül, az idő, hogy elenged az elmédet, és
növeld tudását egy adott területen, elengedhetetlen a kreativitás feloldásához.
Creativity does not require re-inventing the wheel
Steve Jobs és az iPhone kiváló példa. Bár Martin Cooper volt a mobiltelefon készítője,
Jobs jobban ismert a kreativitás jelzőjeként, ugyanis ő javasolta, hogy a termék
zenével és vezeték nélkül legyen.
Használd a problémákat inspirációként
Ahelyett, hogy a mindennapi életben tapasztalt akadályokat látnánk, a
kellemetlenségeket innovációs lehetőségenek tekinthetjük. Az esélye annak, hogy
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nem te vagy az egyetlen ember, aki velük küzdött, vagyis nem csak a piacon van rés,
hanem a célközönség is készen áll és várja a kreatív megoldásodat.
Ne becsüld alá a gyakorlati megoldásokat
Amikor a vállalkozók megálmodják az első üzletüket, hajlamosak arra, hogy elbűvölő
terméket vagy szolgáltatást képzeljenek el és hozzanak létre. Ez azonban alulbecsüli
a gyakorlati megoldásokra épülő vállalkozások értékét és hosszú élettartamát.
Kérdőjelezz meg mindent
Ahhoz, hogy egy kreatív ötletet sikeres üzletté alakítsd, a termék minden kérdését
és a vállalat egészét kell megkérdőjeleznie annak megállapításához, hogy ez
megvalósítható-e. Bizonyosodj meg arról, hogy néhány mondatban meg tudod
fogalmazni az ötleted, készíts egy üzleti tervet, dolgozd ki a számokat, és gondold át,
hogyan működik majd a vállalkozás a gyakorlatban.
Bárki lehet kreatív, amíg hajlandó időt szánni az innováció gyakorlására, arra
gondolván, hogy hogyan lehet optimalizálni a meglévő termékeket, és nyitottnak
lenni arra, hogy az innováció lehetőségként tekintse, függetlenül attól, hogy milyen
„lenyűgöző” a keletkező termék. Az ötleted megvalósíthatóságának
megkérdőjelezésével megalapozhatod az egyedülálló vállalkozásod sikeres üzletté
alakulását.
Miért olyan fontosak az üzleti modellek?
Az üzleti modellek lehetővé teszik, hogy értékeket hozzunk létre az új ötletekből.
Egyszerűen egy új termék vagy szolgáltatás jó ötlete nem elegendő, ha nem válaszol
néhány kulcsfontosságú kérdésre, hogyan kell továbblépni. Hasonlóképpen, az
emberek számára a jó dolgok megtételére vonatkozó pozitív érzések nem jelentenek
alapot olyan platform létrehozásához, amelyen fontos szolgáltatások nyújtására van
lehetőség, különösen olyan ágazatokban, mint a fejlesztés és a szociális vállalkozás.
A kollégákkal való együttműködés egy ötlet struktúrájának megteremtése segít
abban, hogy kiemelje az ezzel az ötlettel kapcsolatos fontos kockázatokat és
feltételezéseket.
Egy innovatív üzleti modell a Creative Project Canvas (CPC)
A Business Model Canvas (BMC)-től kezdve, amely egy stratégiai menedzsment és
vállalkozói eszköz egyben az ötleted megjelenítéséhez, a Materahub kifejlesztette a
nagyon innovatív Creative Project Canvas-t.
Egy művész vászonjához hasonlóan ez egy olyan hely, ahol kreatív inspirációt
valósíthat meg és megoszthatja azt egy szélesebb közönséggel.
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A Creative Project Canvas egy olyan stratégiai vizuális keret, amely segít a
művészeknek és a kreatívoknak fenntartható projektek megtervezésében, ahol a
fenntarthatóság nem feltétlenül utal a hosszú távú gazdasági nyereségre, hanem a
szilárd humán projektek létrehozásához szükséges szilárd alapokra.
Nézzük meg a rövid bemutatkozóját a Creative
https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg

Project

Canvasnak:

A CREATIVE PROJECT CANVAS kreatív projektek ötletkutatási és tervezési eszköze.
Mindegyik blokknak 9 témája van, beleértve a kérdéseket is, amelyek segítenek
tisztázni és tükrözni a projektet. Találd meg a válaszaid!
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Itt látható a Creative Project Canvas 4 részre osztva, hogy segítsen és szemléltesse a
projekt főbb szempontjait.
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5.3. Gyakorlati feladat
A Creative Project Canvas (CPC)
Általános leírás
A projektötlet értékének finomítása és a Creative Project Canvas befejezésének
szimulálációja.
Szükségletek/célok
A CPC különböző blokkjainak részletesebb feltárása és az esettanulmányon keresztül
történő kísérletezés.
- Idő a gyakorlati megvalósításához: 60 perc
- A csoport mérete: bármekkora
- Szükséges anyagok: az esettanulmány, a Creative Project Canvas kérdésekkek, postitok és tollak.
Utasítások
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- nyomtasd kis oszd szét az esettanulmány szövegét, amit lejjebb találsz a CPC
kérdéseivel együtt
Olvasd el az esettanulmányt, és menj át a CPC-n, nézd meg az összes blokkot és a
rájuk vonatkozó kérdéseket. Szánj rá pár percet, hogy elolvasd őket, és átgondold
őket.
Végül kövesd az alábbi utasításokat:
1) a válaszaid alapján mind a 9 blokkot építsd fel, és készíts világos és rövid
ötletcsokrot mindegyikhez
2) a 9 blokk mindegyikére vonatkozóan legfeljebb 2 post-it-re foglald össze az összes
következtetést sum.
45 percet hagyj a feladatra.
Esettanulmány
Jophus egy kenyai kis szervezetben dolgozik, amely a vidéki közösségeket
gazdaságilag önellátóvá teszi. Észreveszi, hogy ha valakinek van eladási tétele például egy csirke, néhány tojás vagy egy ruhadarab -, akkor személyesen vagy
smsben kell kérniük az embereket, hogy érdeklődnek-e a vásárlással iránt.
A Jophusnak azt a ötletet kell kifejlesztenie, hogy segítsen az ilyen közösségekben
élő embereknek abban, hogy szövegeket és képeket töltsenek fel mobiltelefonjukról
az eladni kívánt tárgyakról. Az elemek egy olyan webhelyen jelennek meg, amelyet
úgy terveztek, hogy korlátozott funkciókkal rendelkező mobiltelefonon
megtekinthesse őket.
Jophus úgy dönt, hogy használja a Creative Project Canvas eszközt, amellyel kollégáit
új ötletébe vonhatja be, és összegyűjti a beszámolóját arról, hogyan lehetne
megvalósítani.

Először felvázolja a projekt lényegét: „A vidéki közösségeken belüli informális
értékesítési hirdetések.”

6. Fejezet - Hasznos linkek
Ez a fejezet a videókhoz linkeket, további olvasnivalókat, extra forrásokat tartalmaz.
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Az OER fő forrása a European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), amely
elektronikus, multimédiás, nyílt hozzáférésű folyóirat. Közzéteszi a kutatás beszámolóit, és
tudományos szempontból és megbízható információkat nyújt a nyílt, távoli, online és etanulásról a technológia-központú oktatásban és képzésben annak a legátfogóbb
értelmében. http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2.
Az oktatási területek számos további forrása közül, mint például a Pinterest
(https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/),
szeretnénk
kiemelni az alábbiakat még:
− 40 Books To Unlock Your Creativity And Get You Started On Your Life's Best Work
(https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work/)
Entrepreneur
training
for
creativity
and
innovation
(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&jo
urnalCode=jeit). A tanulmány elsődleges célja a vállalkozói képzés kreativitás és innováció
fontosságának hangsúlyozása. Az észak-görögországi felmérés kutatási kérdésének a
jelentőségük és az utóbbi jelentősége az üzleti és képzési igények fejlesztése.

7. Fejezet - Teszt
Ez a fejezet egy értékelő tesztet/kvízt tartalmat, igaz/hamis, többválasztásos, stb.
kérdésekkel a modulban bemutatott, elmagyarázott és bemutatott főbb témák és
eszközök megértésének és megszerzésének ellenőrzésére.
Igaz/Hamis
1) A kreativitás nem az a képesség, amelynél a semmiből teremtünk valamit.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
2) A kreativitás egy ajándék, amit nem lehet tanulni és fejleszteni.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
3) 3) A kreatív személynek keményen és folyamatosan kell dolgoznia az ötletek és
megoldások javítása érdekében, a művei fokozatos átalakításával és finomításával.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
4) 4) A vállalkozói kompetencia-keretrendszer, a vállalkozói szellem mint
kompetencia közös meghatározását javasolja.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
5) A vállalkozóknak nincs szükségük kreativitásra a problémák megközelítéséhez és
megoldásához.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
6) A Creative Project Canvas keretet biztosít az új ötletekből származó értékek
létrehozásához.
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Igaz ⃝
Hamis ⃝

Állítás
sorszáma
1
2
3
4
5
6

Megoldások
IGAZ

HAMIS
x
x

x
x
x
x

Többválasztásos kérdések
1) A kreatív gondolkodásra jellemző:
A. a problémákat más szemszögből nézni és megoldani
B. orthodox megoldásokat használni a problémákra
C. úgy használni a kreativitást a problémák megoldására, ahogy csak a tehetséges
emberek tudják
2) Szükséges a vállalkozóknak ad kreativitásukat fejleszteni és használni, hogy
elindítsák és működtessék az üzletület?
A. Igen, mert a kreativitás lehetővé teszi az egyedi és értékes megoldásokat
B. Nem, mert inkább technikai készségre és tudásra van szükségük
C. Ez attól függ, hogy milyen üzleti tevékenységet folytatnak
3) A kreatív gondolkodás _____________
A. analízis.
B. szubjektív válaszokat talál.
C. különböző nézőpontok és ötletgyűjtő ötletek felfedezése.
D. mélyebb szintű gondolkodás.
4) Szükséged van kreativitásra az üzleted megtervezéséhez?
A. Nem, mert a vállalkozás tervezéséhez csak szakértelem és tudás szükséges.
B. Igen, mert segít abban, hogy a problémákat az innováció lehetőségeinek
tekintsék
C. Nem tudom
5) Miért csináljuk meg a Creative Project Canvas projektet?
A. Finanszírozásért.
B. Befeketetők kereséséért.
C. Világos célok meghatározása a projekt elképzeléséhez/
D. Hogy biztos legyél abban, amit csinálsz
6) A Creative Project Canvas ezekből a főbb elemekből áll.
A. 10
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B.
C.
D.

11
9
12

Megoldások
Állítás
Helyes
sorszáma
1
A
2
A
3
C
4
B
5
C
6
C
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KÉPZÉSI ÜTEMTERV
EUROSTART PROJEKT
A projektet finanszírozta: Erasmus+ / Key Action
2 - Cooperation for innovation and the exchange

Erasmus+

of good practices, Strategic Partnerships for VET
education

2. MODUL - EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS CSAPATMUNKA
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1. A készségről általában
Az

együttműködés

és

csapatmunka

definiálható

olyan

kollaborációs

munkafolyamatként, amelyet emberek egy csoportja végez annak érdekében, hogy
elérjék a kitűzött célt.

A csoport állhat 2 vagy több emberből, akik egy közös célért dolgoznak. Lehet ez
formális csoport: például munkahelyen egy csoportban vagy osztályon dolgozó
munkatársak, vagy informális: mint egy multidiszciplináris csoport, akik ideiglenesen
dolgoznak együtt egy projekten. A csoportban lehetnek különböző beosztású
emberek, akik különböző szinten vannak bevonva a munkába.
A legfontosabb, hogy a csapattagok szükséges kompetenciája az adott szituációtól
függ, és minden csapattag egyenrangú az adott szinten vagy feladatkörben, nincsen
nagyobb autoritásuk vagy felelősségük, mint a csapat többi tagjának.
A csapatmunka és együttműködés részben nem elemezzük azt az esetet, amikor
valaki a csoport vezetője.

Ezt a témakört a Vezetési kompetencia anyagban

részletezzük.

A csapatmunka egy vállalkozás kritikus eleme, és gyakran van szükség rá, hogy a
munkatársak eredményesen tudjanak együtt dolgozni, a legjobbat hozzák ki
magukból minden helyzetben. A csapatmunka azt jelenti, hogy a kollegák
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megpróbálnak úgy együtt dolgozni, hogy használják az egyéni képességeiket és építő
visszajelzést adnak, minden egyének közti konfliktus ellenére.
A csapatmunka nem olyan dolog, amelyet gyorsan fejleszthetnénk, sőt
erőltethetnénk. Időre van szükség, hogy egy igazi csapat létrejöjjön. Tölts egy kis időt
azzal, hogy megfigyeled, hogyan működik a Te csapatod és ez alapján
megtervezheted, hogyan tudod elősegíteni a csapatmunkát.

2. A modul célja
Az együttmûködés- és a csapatmunka-kompetencia célja, hogy ösztönözze a
munkatársakat arra, hogy a vállalati célok elérése érdekében törekedjenek értékelni
és támogatni egymás munkáját.

A csapatmunka előmozdítása érdekében több kritikus kérdéssel kell foglalkoznod.
Először is, meg kell nyitnod a kommunikációs csatornákat a csapaton belül, hogy
megfelelő párbeszédet folytassatok, és többet megtudj az esetleges aggályaikkal
kapcsolatban. Lehet, hogy felmerül néhány fontos kérdés vagy ötle, amely mindenki
számára előnyös lesz.
Az érdeklődésüket és az együttműködésüket is meg kell erősítened, segítve őket
abban, hogy megértsék, milyen szerepet töltenek be a nagy képben, a projektben
vagy a cég életében; túl sok munkavállaló tagadja meg munkáját egy csapat
részeként, mert úgy vélik, hogy a felelősségeik jelentéktelenek és hogy puszta
gyalogok a vállalat működésében.
Nyílt kommunikációra van szükség a csapattagok között annak érdekében, hogy
segítsen nekik jobban kapcsolódni egymáshoz, ezáltal a bizalom és az
együttműködés erősödéséhez, valamint javuló együttműködési hajlandósághoz
juttok. A csapatépítő tevékenységek segítenek mindenkit jobban megismerni,
emellett

megtanulják,

hogyan

működjenek

együtt

együtt

jobban

és

eredményesebben a munkatársaikkal.
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3. A képzés főbb témái
A csapatmunka általános definíciója: a közös célok elérése érdekében a
munkacsoportokba való integrálás képessége.

Több készséget is lehet fejleszteni, amelyek elősegíthetik a hatékony csapatmunkát:

● Csapat integráció, kohézió
● Kommunikáció
● Empátia, megértés
● Tanulási képesség
● Felelősség és kompromisszum
● Döntéshozatal
● Időgazdálkodás

Egy új csapattag a következő kompetenciákkal kell rendelkezzen:

● A szerepek felismerése:
Egy munkacsoportban különböző szerepek vannak felosztva, melyek akár
kombinálva is lehetnek. Az újonnan érkező csapattag képes kell legyen arra,
hogy felismerje őket és alkalmazkodjon a hozzájuk.

● A vezetés elismerése:
A jó vezetés garantálja a munkacsoport megfelelő működését. Egy új
csapattag valószínűleg nem kap vezetői szerepet, de elvárható tőle, hogy
felismerje, ki az adott csoportban a vezető és elfogadja azt.

● Tisztelje a csapatot:
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A beilleszkedési szakaszban fontos, hogy az új csapattag tiszteletet mutasson
a csapat többi tagjával szemben. Bár ez nyilvánvalónak tűnik, a munkáltatók
figyelni szokták.

Mindezek alapján igyekszünk megérteni és építeni egy csapatot, elfogadni a többiek
különböző perspektíváit, javítani a csapat hatékonyságát és az eredmény minőségét.

A szükséges készségek, képességek:

● Másokkal való közös munka
● Bevonódás és együttműködés
● A csapatmunka előmozdítása
● A csapat hatékonyságának növelése
● Vezetés és korrekció biztosítása
● Proaktív támogatás és mások bevonása
● Tanácsadás és konfliktuskezelés
● Hídépítés a csapatok között
● Aktív hallgatási készségek
● Speciális eseménytervezés
● Empátis és megértés
● Üzleti hatás befolyásolása
● Az eredmények kommunikációja
● Kritikus beszélgetések
● Kritikus gondolkodás és problémamegoldás a hatékony döntéshozatalhoz
● “Nehéz” emberek kezelése
● Feladat delegálás képessége
● Hatékony megbeszélések szervezése és levezetése
● Munka és kommunikáció csapattagként is
● stb.

39

4. A modul felépítése
1. fejezet - Bevezetés
Az együttműködést és csapatmunkát definiálhatjuk úgy, mint annak a folyamata,
amikor egy csoport ember együtt dolgozik egy közös cél elérése érdekében. A
csapatmunka kulcsfontosságú része az üzleti életnek, mivel gyakran szükséges, hogy
a kollégák jól együttműködjenek, és minden körülmények között megpróbálják a
legjobbat kihozni magukból. A csapatmunka azt jelenti, hogy az emberek
megpróbálnak együttműködni, egyéni készségeiket felhasználva és konstruktív
visszajelzést adva az egyének közötti személyes konfliktusok ellenére.

Ez az első fejezet, mint az „Együttműködés és csapatmunka” modul bevezetője,
először azt kívánja meghatározni, hogy mi a csapat, és miért olyan fontos a
csapatban való munka minden vállalkozás számára.

A csapat meghatározása:

A csapat az emberek egy olyan csoportja, akiknek a képességei kiegészítik egymást
és szükségesek egy feladat vagy projekt teljesítéséhez. (Forrás: BusinessDictionnary)
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A csapat tagjai (1) nagyfokú kölcsönös függőséggel működnek, (2) a megosztott
hatáskör és a felelősséggel rendelkeznek, (3) felelősek a kollektív teljesítményért és
(4) közös célért dolgoznak, a közös jutalok reményében. A csapat többé válik, mint
egy embergyűjtemény, amikor a kölcsönös elkötelezettség erős érzése szinergiát
teremt és így nagyobb teljesítményt eredményez, mint az egyes tagok
teljesítményének összege.

Ez a fejezet az üzleti cél meghatározására és a csoporttagok összetartására
összpontosít, amelyet mindenki hasonló módon kell értsen és megértsen. Azt is
elmagyarázzuk, hogy milyen előnyökkel jár az összetartó csapat a vállalkozásban,
beleértve a munkavállalók jólétét, hatékonyságát és termelékenységét.

a) Miért hozzon létre egy csapatot a vállalkozásban

A csapatok hosszú távú és rövid távú interakcióra készülnek. A termékfejlesztési
csapat, a vezetői vezetői csapat és a tanszéki csapat hosszú távú tervezési és operatív
csoportok. Az jelenti a győzelmet, ha továbbra is minőségi munkát végeznek, és
továbbra is értéket nyújtanak a vállalatnak.

Javíthatja a teljesítményüket és értéküket az értékesítés erősítésével (értékesítési
csapat esetében) vagy költségcsökkentéssel (például a forgalomcsökkentésért
felelős HR-csapat). A csapatok is nyerhetnek, ha új termékük (egy termékfejlesztő
csapat számára) felülmúlja a versenyt. Ha egy termelési csapat győzelmére
gondolunk, ez lehet a gyártott alkatrészek számának rekordja.
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A startupok, induló vállalkozások esetében gyakran vannak olyan csapatok, amelyek
nem kell termékeket vagy szolgáltatást nyújtsanak egy külső ügyfélnek. Ehelyett
céljuk, hogy olyan munkakörnyezetet hozzanak létre, amely elősegíti a
munkavállalók boldogságát, elkötelezettségét, komfortérzetét és biztonságát.
A csapatok általában egy évre korlátozzák tagjaik felvételét, így több alkalmazottnak
van lehetőség, hogy új ötleteket hozzon be a csapatokra. Ilyenek lehetnek például a
munkavállalói események bizottsága, az egészségbiztonsági csapat, a zöld környezet
csapat, a munkavállalói wellness bizottság, valamint a munkavállalói motivációs és
morális bizottság.

A rövidtávú csapatok tartalmazhatnak egy olyan csapatot, amely egy alkalmazott
belépési folyamatát fejleszti, egy olyan csapatot, amely megtervezi az éves vállalati
partit, egy olyat, amely egy ügyféladat gyűjtő rendszert implementál a szolgáltatás
minőségének felmérésére, vagy egy olyan csapatot, amelynek feladata egy adott
ügyfél problémájának megválaszolása vagy panasz. Ezek a rövid távú csapatok céljaik
elérésével nyerhetnek.

b) A csapatmunka előnyei

Összefoglalva az alábbiakban, a csapatmunka néhány jelentősebb előnye:
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● Több motiváció.
Ez a berendezéskedés megfelel a magasabb szintű igényeknek. A munkacsoport
tagjainak lehetőségük van tudásukat és készségeiket alkalmazni. És fel kell
ismernünk, fejleszteni az önhatékonyság érzését és a csoporthoz tartozást.

● Nagyobb elkötelezettség.
Az elemzésben és a döntéshozatalban való részvétel által, vállalja a csapat céljait és
szervezeti céljait.

● Több ötlet.
A szinergikus hatás, amely akkor jön létre, amikor az emberek együtt dolgoznak,
nagyobb számú ötletet eredményez, mint amikor egy személy egyedül dolgozik.

● Nagyobb rugalmasság.
A csapatmunka segíthet a vállalatok rugalmasabbá tételében. Azáltal, hogy a
munkavállalókat a projekt különböző részeiről egy csapattal összekapcsolják, a
problémákat vagy nehézségeket néha könnyebben ki lehet javítani.

● Nagyobb innováció.
Egyes cégek felszerelést és csapatmunkát használnak a kreativitásban kiemelkedő
munkahelyi környezet kialakításához. Ezek a vállalatok néha kiépítik a saját
csapatmunka struktúrájukat.

● Több kreativitás.
A kreativitást is elősegíti az egyének erőfeszítéseinek kombinációja. Ez segít új
gondolkodási utak létrehozásában és a problémák, folyamatok és rendszerekre való
reflektálásban.

● Javítja a kommunikációt.
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Ossza meg ötleteit és nézeteit másokkal olyan környezetben, amely a nyílt és pozitív
kommunikációt ösztönzi; ez hozzájárul a szervezet működésének javításához.

● Legjobb eredmények.
Amikor az emberek csapatként dolgoznak, vitathatatlan, hogy az eredmények
javulnak. Ez is a csapatmunka előnye.

Jelenleg a „csapatmunka bevezetéséről” is beszélünk, mint a szervezetben való
együttműködés általános módjáról. Valójában ez a perspektíva megköveteli a
különböző meglévő módszerek kombinációját, és hogy az egész szervezetet
bevonják az operatív kollegáktól a felsővezetésig.

2. fejezet - Célok

A modul végén a tanulók megérthetik a jó együttműködés és a csapat megfelelő
működésének a fontosságát. A modul felhívja a figyelmet a kommunikáció és az
együttműködés széles körű alkalmazási körére, amelyek mindenütt jelen vannak és
elengedhetetlenek az üzleti sikerhez. Megismerkednek a szervezet üzleti elmélethez
kapcsolódó kulcsfontosságú fogalmakkal, javítva ismereteiket a vállalati kultúrával
és a munkahelyi környezettel kapcsolatban. Emellett olyan gyakorlati eszközöket
fognak felfedezni, amelyek az együttműködés megszervezéséhez szükségesek, a
mindennapi

munkában

alkalmazható

kommunikációs

technikákkal

és

tevékenységekkel.

Így a modul célkitűzései a következők:
- Barátkozzon meg az együttműködéssel és a csapatmunka kulcsfontosságú
koncepcióival
- Ismerje meg a csapattagok kiválasztásának fontosságát, és ismerje meg a
csapatát.
44

- Értse meg a szervezeti kultúra fontosságát, és megtanulja, hogyan válasszon és
hajtson végre egy, a kkv-k / startupok számára megfelelő módszert
- A hatékony kommunikáció megvalósításához szükséges eszközök megismerése,
különösen a csapat belső kommunikációját illetően.
- Rajzolja meg a hatékony kommunikációs folyamatokat
- Ismerje meg, hogyan szervezheti meg és delegálhatja a csapat feladatait,
elkerülve a tipikus vezetői hibákat.
- Az üzleti együttműködés különböző formáival kapcsolatos tudatosság növelése
annak érdekében, hogy az induló vállalkozások növekedjenek, beleértve a
technológiai és pénzügyi együttműködést.
- Különböző gyakorlati tevékenységek végrehajtása a jelen fejezetben ismertetett
fogalmak közvetlen megismerése érdekében, és segítség a csapatmunka
bevezetésében.

Ennek a modulnak és a megszerzett új ismereteknek köszönhetően a tanulónak
képesnek kell lennie arra, hogy egyértelmű kommunikációt hajtson végre a start-up
és a csapat hatékonyságának javítása érdekében. Ez a modul várhatóan pozitív
hatással lesz az emberi erőforrás menedzsmentre, valamint az általános üzleti
eredményekre is.

3. fejezet - Szervezeti kultúra
A szervezeti kultúra vagy vállalati kultúra olyan közös értékekre, normákra,
attitűdökre, hiedelmekre és viselkedésre épül, amelyek hozzájárulnak egy szervezet
egyedi társadalmi és pszichológiai környezetéhez.
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A kultúra különösen fontos szempont a startupok és a kkv-k számára. Az egészséges
vállalati kultúra megnöveli a munkacsoport elkötelezettségét és termelékenységét,
míg az egészségtelen kultúra gátolhatja a szervezet növekedését, vagy akár üzleti
visszaeséshez is vezethet.

A szervezeti kultúra írott (formális, pl. alapszabály) és íratlan szabályokat (informális,
pl. tapasztalatok, hiedelmek) tartalmaz, amelyeket idővel fejlesztettek ki, és
amelyek a szervezet tagjaira érvényesek. Ezt a kultúrát a szervezet céljaiban,
stratégiájában és struktúrájában, filozófiájában, önképében és a külvilággal való
interakciókban (szolgáltatók, ügyfelek, társadalom ...) fejezik ki.

Szorosan kapcsolódó fogalmak: a vállalati etika (amely formálisan a vállalat értékeit
mutatja be) és a vállalati arculat (amely a vállalati kultúra publikus megjelenése).

3.1. A szervezeti kultúra különböző típusai

A szervezeti kultúra fő típusai:
Hatalmi kultúra:

46

Egy hatalmi kultúrával rendelkező szervezetben a hatalmat csak néhány olyan
személy tartja a kezében, akiknek befolyása az egész szervezetre terjed. Ez a helyzet
például a családi vállalkozások esetében.

Szerepkultúra:
A szerepkultúrával rendelkező szervezetek szabályokon alapulnak. Magasan
ellenőrzöttek, a szervezetben mindenki tudja, hogy mi a szerepük és a felelősségük.
A szerepkultúrában a hatalmat egy személy pozíciója (szerepe) határozza meg a
szervezeti struktúrában.

Feladatkultúra:
A feladatkultúrát akkor alkalmaznak, amikor egy szervezetben csapatok alakulnak ki,
hogy konkrét problémákat vagy projekteket kezeljenek. A feladat a fontos, így a
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csapaton belüli hatalom gyakran változik a csapat tagjai és a probléma vagy a projekt
állapotának függvényében.

Személyi kultúra:
Személyi

kultúrákkal

rendelkező

szervezetekben

az

egyének

sokkal

egyedülállóbbnak és kiválóbbnak érzik magukat a szervezetnél.

Adhokrácia kultúra:
Ez a kultúra az energián és a kreativitáson alapul. A munkavállalókat arra ösztönzik,
hogy kockázatot vállaljanak, és a vezetőket innovátoroknak vagy vállalkozóknak
tekintik. A szervezetet kísérletezéssel tartja össze, hangsúlyozva az egyéni
találékonyságot és a szabadságot.
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Piaci kultúra:
Ez a kultúra a verseny dinamikájára épül, és konkrét eredményeket ér el. A fókusz
célorientált, a vezetők kemények és magas elvárásokat támasztanak.

3.2. Vállalati kultúra kiválasztása és bevezetése

A fent leírt szervezeti kultúra típusainak listája nem kimerítő, és addig
kombinálhatóak és módosíthatóak, amíg az egyes szervezetek saját és egyedülálló
kultúrájukat meg nem alkotják. Ez a kombináció összepontosít a vállalat belső

49

struktúrájára és integrációjára, a külső fókuszra és a differenciálódásra, a stabilitásra
és a kontrollra, a rugalmasságra és a diszkrécióra.
Számos vállalkozó, amikor új üzletet indít, természetesen magától értetődően
felelősséget vállal. Mivel a vállalat növekszik és alkalmazottakat is vesz fel, az vezetői
stílus, amelyet az tulajdonos egy kis cégben sikeresen használ, később káros lehet.
Az egészséges kultúrában a munkacsoport tudatában van annak, hogy része egy
csapatnak, és megelégedéssel tölti el, hogy hozzájárul a teljes szervezet sikeréhez.
Amikor a csapat érzi, hogy hozzájárul a sikeres közös erőfeszítéshez, javul az
elkötelezettség és a termelékenység, és így a vállalat termékeinek vagy
szolgáltatásainak minősége.

3.3. Kedvező munkakörnyezet létrehozása

A szervezet kultúráját számos olyan kézzelfogható és immateriális alkotóelem
alkotja, amelyek együttesen olyan környezetet hoznak létre, amely kedvez vagy nem
kedvező a jó munkának.
Íme néhány a munkahelyi környezetet alkotó főbb elemek közül:
Értékek.
A gondoskodást értékelő cég kultúrája különbözik attól, ami értékeli, mondjuk a
kreativitást, a sebességet vagy a pontosságot. Az egyik nem feltétlenül jobb, mint
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egy másik, egyszerűen befolyásolja az alkalmazottak típusait és azt, ahogy mindenki
dolgozik.
Alkalmazottak.
Minden alkalmazottnak meg kell felelnie a kultúrának és a vállalat értékeinek. A
legkívánatosabb vállalati kultúrákkal rendelkező szervezetek sok időt fektetnek a
megfelelő alkalmazottak kiválasztásába.
Környezet.
Ahol a munkavállalóknak dolgozniuk kell, jelentős hatással van a szervezet
kultúrájára. Szánja rá az időt a döntése, hogy a nyílt terek vagy zárt íróasztalok
lesznek, a munkavállalóknak állandó helyelesz vagy nincs senkinek saját asztala, stb.
Cselekedetek.
Megfelelnek-e az Ön cselekedetei az Ön által igényelt értékeknek és etikának? A
koherencia, példamutatás nagyon fontos. Azoknak a vállalatoknak, amelyek az
ügyfelek elégedettségét kiemelt prioritásként kezelik, olyan folyamatokkal és
eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy az ügyfelek örömmel
fogadják a társasággal való kapcsolattartást.
A kötődés lehetőségei.
Azok a vállalatok, amelyek a munkán kívül is időt szánnak arra, hogy közösséget
építsenek és a kollegák jobban megismerjék egymást, lehetőséget teremtenek a
személyes kapcsolatok kialakítására és javítására. Ez történhet csapatépítő
tevékenységekkel, pénteki “laza” órákkal, stb.

3.4. Jutalmazás-politika
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A munkavállalói jutalom a hatékony munkavállalói elkötelezettségi stratégiák
lényeges eleme. A jutalmak javítják a csapat motivációját és teljesítményét. Ezek
pénzügyi, de más jellegűek is lehetnek. Íme néhány példa:
- Pénz ösztönzés, bónusz
- Biztonsági bónuszok
- Vállalati részvények, osztalék-megosztási politika
- Támogatás új, magasabb pozíció megszerzésére a cégen belül
- Munkahelyi rugalmasság biztosítása: menetrend szerinti, otthonról végzett
munka, stb.
- Ingyenes szabadság adása
- Étterem, élelmiszer jegyek
- Külső tevékenységek
- Szórakozás a munkában
- ...
- Köszönöm!

A jutalmazási politika és a folyamat megállapításakor figyelembe kell venni, hogy:
- A jutalmat a szervezeti értékekhez kell igazítani (egyértelműen azonosítsa,
mit szeretne jutalmazni, mint például az egyéni vagy a csapat teljesítménye,
hatékonysága, stb.)
- A jutalomnak a szervezet kultúrájának részévé kell válnia (Ösztönözze a
feletteseket és a munkatársakat, hogy köszönetet mondjanak, valamint
informális elismerést a nemhivatalos megbeszéléseken, hivatalos elismerési
programoknál, stb.)
- Határozza meg az elismerés és a jutalom leghatékonyabb típusait. (Az
elismerés olyan egyszerű, mint köszönet mondani egy céges rendezvény
hivatalos megnyitóján, megkérdezi a munkatársakat, hogy milyen jutalmat
értékelnének (a költségvetés keretein belül)
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- Határozza meg, hogy ki dönt a jutalomról (értékelési folyamat bevezetése)

3.5. Gyakorlati feladat: példák a csapatépítő tevékenységekre

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
folyamatait, miközben megközdenek a tréfás kihívásokkal.

Íme néhány példa, amely könnyen megvalósítható beltéri vagy kültéri környezetben:

1. tevékenység.

A. Mágikus szőnyeg:
Ossza fel a csapatát 2 csoportba. Mindegyik egy „mágikus szőnyegen” áll. Kérje meg
őket, hogy cseréljenek helyet a mágikus szőnyegen. De legyenek óvatosak! Mivel a
csapatok az égen a szőnyegen repülnek, nem hagyhatják el a szőnyegeket, különben
leesnek ... csak az együttműködés teszi lehetővé számukra, hogy ezt a kihívást
teljesítsék!
Megoldás: https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk

2. tevékenység.

B. A körkörös kötél:
Formázzunk egy nagy kört egy kötéllel és helyezzük el e mentén a csapat tagjait.
Mindegyik csapattag a kezében tartja a kötelet, és nem szabad eldobja. Ezután fedje
le a csapattagok szemét és hozza őket a kör közepére, keverje őket össze, amíg nem
hoz létre csomókat a kötéllel, így az emberek elveszítik a tájékozódásukat. Végül
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kérje meg őket, hogy menjenek vissza a kezdeti helyükre és újra egy tökéletes kört
alkossanak. Keményen kell kommunikálniuk, hogy megtalálják a helyüket!

3. tevékenység.

C. Vállalati kihívás:
Ossza meg a csapatot több csoportra és bízza meg őket, hogy egy léghajót építsenek
egy tojás számára, amelyet le kell dobjanak valahonnan és nem törhet össze. Az
asztalon különböző haszontalan dolgok vannak, amit megvásárolhatnak, de korlátos
költségvetésből. Kérje meg őket, hogy tegyenek ajánlatot a tárgyak megvásárlására,
amelyeket a hajójuk építéséhez megfelelőbbnek tartanak, és nézzük meg, hogy a
költségvetésükön belül képesek-e legyőzni a tojás reptetés feladatát!

4. fejezet - Kommunikáció a csapaton belül

A kommunikáció a csapatmunka alapja, és itt több dologban is felhívjuk a figyelmet
a vállalati kommunikáció fontosságára:

- A változásokhoz való alkalmazkodás.
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A partnerekkel és a munkavállalókkal való jó kommunikáció lehetővé teszi a
vállalat számára, hogy megismerje az ágazat tendenciáit, az ügyfelek igényeit
és a vállalat személyzetének saját igényeit a tartós növekedés érdekében.
Mindez lehetővé teszi, hogy a vállalat hatékonyan alkalmazkodjon a
változásokhoz.

- Döntéshozatal.
A munkahelyi kommunikáció helyes áramlása gyorsabb döntéshozatalt tesz
lehetővé, ellentétben a merev és rosszul kommunikált üzleti struktúrával,
amely több és lassú kapcsolatot igényel a döntések meghozatalához. És
sokszor az idő pénz, amikor döntéseket hozunk.

- Motiváció.
A csapat tájékoztatása a vállalat előrehaladásáról, valamint a meghozott
döntésekről és a megtett útról, segít megőrizni a munkatársak motivációját. A
siker és a kudarc kommunikálása a lehetséges megoldásokkal (segítséget
kérhet a munkavállalóktól) lehetővé teszi, hogy átláthatóvá váljon és hipermotiváltan tartsa a csapatát.

- Elkötelezettség.
Az előző ponttal összhangban, a vállalat összes tevékenységének,
eredményeinek, sikereinek és kudarcainak kommunikálása lehetővé teszi,
hogy alkalmazottai úgy érezzék, hogy megfelelően vannak informálva, és erős
elkötelezettséget érezzenek a vállalat iránt, amely arra ösztönzi őket, hogy
tovább dolgozzanak a projekt megvalósításán.

- A vállalati megítélés javítása.
Másrészről, nem kevésbé fontos, hogy a helyes szervezeti kommunikáció
lehetővé teszi a vállalat számára, hogy javítsa vállalati megítélését a fő
érdekeltjei, például az ügyfelek és a beszállítók tekintetében, adatot
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szolgáltatva a vállalat fejlődéséről, a társaságot alkotó csapatról, társadalmi
kezdeményezésekről, stb.

Kommunikációs képességek

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, meg kell tanulnunk másokat
megérteni az ő valóságuk szerint, és nem a saját nézőpontunkból. Ehhez olyan
kritikai gondolkodást kell kifejlesztenünk, amely eszköz lesz ahhoz, hogy megértsük
azt a üzenetet, amelyet mások továbbítanak, figyelembe véve, hogy kik azok, és így
képesek leszünk elemezni és értékelni azt, amit szélesebb perspektívából mondtak.

Fontos megérteni, hogy az egészséges emberi kapcsolatok azok, ahol párbeszédet
és vitát folytatnak a fent említett szempontból. Azaz az emberek rá kell jöjjenek,
hogy a fontos dolog nem a megállapodások megkötése, hanem megértése és
elérése.

A csapatmunka fegyelmének megtanulása minden egyes személy számára azt
jelenti, hogy a kompetenciákat olyan együttműködési kapcsolatokká kell átalakítani,
amelyek olyan értékeket erősítenek meg, mint a szolidaritás, a társulás, a reflexió, a
rendelkezésre állás, a kedvesség, de mindegyikük alázatosságot igényel. A közös cél
megszerzése nélkülözhetetlen feltétele lesz a csapatmunkának. Azok, akik tudják,
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hogy hová mennek és mit akarnak elérni, képesek az energiák harmonizálására és
elkerülni az elvesztegetésüket.

4.1. Tervezze meg a kommunikációs folyamat diagramját

Az üzleti kommunikáció immateriális eszköz, de az egyik legmagasabb sikerességi
rátát hozza a vállalkozásnak, mert lehetővé teszi a szervezet számára, hogy
"kommunikáljon" belül és kívül, és hogy fejlessze a "társadalmi célját".

Az üzleti kommunikáció sikere a különböző felek közötti helyes megértésen múlik,
ami a meghatározott célok elérését eredményezi. Ezért az egész szervezet célja kell
legyen a kommunikáció tökéletesítése. A csapatmunka egyik kezdeti feladata az lesz,
hogy eldöntsük, melyik kommunikációs folyamat felel meg legjobban a szervezeti
kultúrának.

Íme egy példa a kommunikációs folyamatra:
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forrás:

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-

channels/

A néhány vonal mutatja azt a három irányt, amerre a kommunikáció folyhat egy
tipikus szervezetben (Greenberg & Baron, 2008):
- A lefelé irányuló kommunikáció: a magasabb szintű szervezeti szintektől
(felügyelőktől) az alacsonyabb szervezeti szintig (alárendeltek).
- Felfelé irányuló kommunikációs: alacsonyabbról a magasabb szintű szervezeti
szintekre.
- Oldalsó (vagy vízszintes) kommunikáció: az egész szervezeten belül, az azonos
szintű alkalmazottak körében.

A kommunikációs folyamatok előnyei
Mindegyik irányú kommunikációs áramlásnak van funkciója és előnye. A lefelé
irányuló kommunikáció például alkalmas utasítások megadására. (A kommunikáció
célja itt a parancsok megadása, ám nem olyan egyoldalú, mint amilyennek látszik.
Az egyik dolog, amit a dolgozók - a vevők - a legjobban akarnak tudni: az, hogy
pontosan mire jó a munkám) (Greenberg & Baron, 2002)
Az értékesítési riporthoz hasonlóan a felfelé irányuló kommunikáció általában a
vezetők

számára

olyan

információkat

szolgáltat,

amelyek

a

döntések

meghozatalához szükségesek, de ilyenek az új ötletek, javaslatok és panaszok is.
A horizontális kommunikáció támogatja a feladatok összehangolására irányuló
erőfeszítéseket és más módon is segíti az embereket együtt dolgozni.

A kommunikációs folyamatok hátrányai
Természetesen minden folyamatnak van hátránya is. Például, amikor az információ
lefelé halad, veszíthet az eredeti információ tisztaságából, érthetőségéből, és
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gyakran torzul vagy elromlik. (Ez különösen igaz szóbeli beszélgetés esetén.) Ezen
túlmenően, a legtöbb ember, aki felelős a lefelé irányuló kommunikáció
használatáért, nem szeret rossz híreket (például „Ön ki van rúgva” vagy “Az Ön
munkája elévült”); ennek eredményeként a rossz híreket - beleértve a rossz híreket
is, amelyek fontos hírekkel történtek - gyakran figyelmen kívül hagyják vagy álcázzák.
Ugyanez történhet, ha a rossz híreket - mondjuk egy negatív státuszjelentést - felfelé
kell küldeni. Végül, míg a vízszintes áramlások értékesek az együttműködés
előmozdításában, konfliktusokat is okozhatnak - például két szervezeti erőforrásért
versengő osztály között. A probléma különösen nagy, ha az ilyen horizontális
kommunikáció megsérti a hivatalos felfelé vagy lefelé irányuló kommunikációs
vonalakat, ezáltal kikerülve a vezetőket, akik esetleg képesek lennének megoldani a
konfliktust.
Kommunikációs folyamatok létrehozása
Valószínűleg nem tudja, hogy hol kezdje, de először is szüksége lesz olyan
cselekvéssorozatra, amely lépésenként javítja a cég kommunikációját.

Íme 10 lépés a vállalati kommunikációs terv létrehozásához. Valamint még néhány
tipp, amely a szervezetek kommunikációjának javítását segíti:

1. Tanulmányozza az aktuális kommunikációt
2. Elemezze a kommunikációs akadályokat
3. Határozza meg a vállalat kommunikációs céljait
4. Tájékoztassa a partnereket és a munkavállalókat arról, hogy van
kommunikációs terv
6. Konkretizálja a célt
5. Adja meg a kommunikációs tipológiákat és hozzon létre célokat
7. Keresse meg és válassza ki a legjobb kommunikációs eszközöket
8. Tervezze meg a kommunikációt
9. Ütemezze a kommunikációt
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10. Hozzon létre egy felelős csapatot
(megjegyzés: A vállalati kommunikációs terv elkezdése előtt meg kell
ismernie a költségvetést és a rendelkezésre álló erőforrásokat.)

Néhány további intézkedés a munkahelyi kommunikáció javítására:
- Ossza meg jövőképét, küldetését és értékeit minden alkalmazottal
- Tartson képzést (workshopot) a kommunikációs tervről
- Az üzeneteket a címzettekhez igazítsa
- Ne generáljon ellentmondásos üzeneteket
- A külső kommunikációhoz hasonlóan vigyázzon a belső kommunikációra
- Használjon jó mintákat és példákat
- Mutasson a szenvedélyt az üzeneteiben
- Segítse elő a csapatmunkát a szervezeten belül
(Megjegyzés: a belső kommunikációs terv létrehozásának gyakorlati
tevékenysége)
4.2. Kommunikációs eszközök
A belső kommunikációt a cég minden szintjén levő dolgozók megoszthaják, hivatalos
e-mailektől és jelentésektől, személyes beszélgetésekig vagy az alkalmi
telefonhívásokig.

Az alábbiakban felsorolunk néhány hatékony üzleti kommunikációs eszközt, és
eldöntheti, hogy melyek a leghasznosabbak a vállalkozásában:
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- Közösségi intranet

Az intranet egy olyan magánhálózat, amelyhez bárki hozzáférhet a szervezeten belül
- főként a belső kommunikáció és együttműködés érdekében. A modern
intraneteket gyakran tartalomkezelő rendszerekkel építik fel, mivel a nem technikai
személyzet számára könnyebb kezelni őket. Lehet, hogy érdekli az intranet-stratégia
bevezetése, ha:
- Ön és munkatársai nehezen tudják naprakészen tartani a vállalati
bejelentéseket vagy híreket
- Ha úgy érzi, kommunikációs rés van az osztályok és az alkalmazottak között
- A fontos dokumentumok eltűnnek vagy több ezer e-mailben elvesznek
- Túl sok a papírmunka
- Nincs világos vagy szabványos belépési politika az új alkalmazottak vagy
gyakornokok számára
- Nehéz határokon átnyúló csoportokat alkotni erőforrás-projektekhez

- Csevegés és privát üzenetek
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A privát / csoportos üzenetküldési és csevegési funkciókat biztosító együttműködő
platformok gyakran a legjobb üzleti kommunikációs eszközök közé tartoznak, hogy
a csapatok együtt dolgozzanak. Ez egy hatékony kommunikációs forma az elfoglalt
alkalmazottak és a vezetők számára. Az azonnali üzenetküldés könnyebbé teszi a
projektek és az általános egyeztetéseket.
Ez jól működik, ha az alkalmazottak vagy a csapat tagjai különböző földrajzi helyeken
és különböző időzónákban oszlanak meg. A fájlok megoszthatók és szükség esetén a
beszélgetések elérhetők. A csevegőszobák és a csoportos üzenetküldési környezetek
ugyanazok lehetnek, de az interfészek gyakran nagyon eltérőek.

- Vitafórumok

Bár a vitafórumok néha régi technikának tűnhetnek, még mindig az egyik
legkedveltebb kommunikációs üzleti eszköz, amelyet ma használnak. A vitafórum
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összegyűjtheti a vezetőket és a munkavállalókat, és nyílt vitát tesz lehetővé bármely
témában (általában megtervezett és felügyelt / moderált). Segíthet a tudás
terjesztésében és a munkatársak összehangolásában is. A fórumok hatékonyak a
szervezeti tudás archiválására is, amelyeket bárki használhat referenciaként. A
rendszeres vitafórumokon való részvétel révén a munkavállalói morált is javítani
lehet.
- Nyomonkövetés és eset-szoftver

Egy online ügyfélszolgálat egy esetkövető rendszerrel lehetővé teszi az
alkalmazottak és az ügyfelek számára, hogy egy eset- vagy támogatási jegyet
nyújtsanak be. Ez lehetővé teszi, hogy hozzárendelje a megfelelő alkalmazotthoz, és
időben ellenőrizze és megoldja.

- Belső blogok

A belső blog egy olyan hely, ahol a dolgozók gyorsan és informálisan megoszthatják
ötleteiket és tapasztalataikat. A belső blog előnyei a következők lehetnek:
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- A munkavállaló egy adott témakörre vagy területre vonatkozó ismereteinek
sugárzása és kiemelése
- Kereshető és állandó archívum, tudás és szakértelem megőrzése.
- A személyzet naprakészen tartja a fontos információkat és a frissítéseket

- Fókuszcsoportok

A fókuszcsoport egy minőségi adatgyűjtési módszer. Ez azt jelenti, hogy az adatok
leíró jellegűek, és általában nem számítanak. Fókuszcsoportokat gyakran
alkalmaznak egy felmérés nyomon követésére, hogy részletesebb reakcióhoz
jussanak vagy kitaláljanak felmérési témákat. A fókuszcsoportok felhasználhatók a
felmérés megtervezése és lefolytatása előtt is, hogy segítsenek megérteni azokat a
problémákat, amelyek kivetülnek a szervezetre.
- Történetmesélés

Ma már a márkák fokozzák az érzelmeket, és ezért sokszor történetmeséléshez
folyamodnak, ami egy történet felépítésének technikája, bizonyos fokozatokkal és
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hangsúlyokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy sokkal erősebb hatása legyen, mint
egy egyszerű üzeneté.
Ezt a narratív technikát a belső kommunikációban is felhasználhatjuk a partnerek és
a munkavállalók elkötelezettségéhez. Büszkeséget érez majd, hogy részt vehet egy
új startupban, vagy egy új kompenzációs csomag kialakításában...
- Felmérés

A felmérés egy rövid interjú vagy egyéni beszélgetés egy adott témáról. Ön egy adott
csoportot vizsgál fel, amikor kérdéseket tesz fel számukra. A felmérések segítenek
megérteni egy csoportot és helyzetét, a szolgáltatásban vagy projektben való
részvétel előtt, alatt és után. Például egy előre programozott felmérés segítségével
megismerheti a munkavállalók céljait, ismereteit és szükségleteit. Kérdezze meg
őket minden alkalommal és végül megtudhatja, hogy mi változott, talán pont az új
program miatt. A felmérés azt is megmutatja, hogy milyen hatást okozhatnak a
program miatt bekövetkezett változások.

- Nonverbális kommunikáció

Az alkalmazottak, munkatársak és munkáltatók sokféleképpen kommunikálhatnak mind verbális, mind nonverbális módon. Mindannyian tudjuk, hogyan kell beszélni
az emberekkel a munkahelyen, dolgozni, de mit mondunk a nonverbális
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kommunikációnkkal? Nagyon fontos, hogy nagy figyelmet fordítsuon arra a
nonverbális kommunikációs jelre, amelyet Ön a környezetében lévő embereknek
küld, valamint azt, amit mások üzennek ugyanígy Önnek.
4.3. Gyakorlati feladat
1. tevékenység
A. The hot air balloon
Javasolt helyzet:
„Egy meteorit esik az óceánba, egy hatalmas hullámot teremtve, amely eléri a
bolygó minden kontinensét.
Azonban te és öt másik ember átrepült a Nemzeti Parkon egy léggömbön. Néhány
óra múlva elkezd elveszteni a levegőt, de egy szigetet lát. A tenger tele van éhes
cápákkal, és az egyetlen módja annak, hogy a léggömb eljuthasson a szigetre, hogy
kidobják az egyik utast. "
Meg kell vitatni, hogy ki távozik a világból. Mindegyik résztvevőnek feladata van: egy
pap, a rózsaszín sajtó újságírója, egy nővér, egy politikai tanácsadó, egy
általánosiskolai tanár és az Országos Statisztikai Intézet munkatársa.
A megoldásban teljesíteni kell, hogy: csak a túlélők és mi biztosítjuk a faj
fennmaradását; a határozatot egyhangúlag kell meghozni; a résztvevők egyike sem
hagyhatja el önként a világot, és mindenkinek le kell adnia szavazatát.
Ezzel a feladattal fejleszthető a csoport és a kommunikációs folyamatok
döntéshozatali folyamata, valamint a támogatás gyakorlati megvalósításának
képessége, az egyenlőség elemzése. Láthatjuk a kezdeményezést és a vezetést is.

2. feladat.
B. A kommunikátor.
A kommunikációs készségek teszteléséhez csak papírra és ceruzára van szüksége. A
csoportban egy személy rajzol, ami mások számára rejtve van (geometriai ábrákkal
vagy egyszerű vonalakkal indítható). Ezután próbálja meg a többieket arra kérni,
hogy reprodukálják a papíron (pl. "Rajzoljon egy téglalapot az oldal jobb oldalán ...").
Ha elkészült, az eredetit összehasonlítjuk a másolatokkal. Általánosságban
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elmondható, hogy a különböző verziók közötti különbségek olyan nagyok, hogy a
beszéd, a hallás és a tolmácsolás során visszaverődés jön létre. A nehézséget
növelheti egy másik nyelven végzett tevékenység, a kérdések megtiltása, vagy a
rajzok cseréje a cipődobozokban összeszerelt blokkokkal, hogy láthatatlanul tartsa
őket mások számára.
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5. fejezet - A hatékony munkavégzés bevezetése

1. Initiating
Process

Closing Process

4. Monitoring &
Controlling
Process

2. Planning
Process

3. Executing
Process

A hatékony munkavégzés folyamata a csapatban szervezeti és vezetési feladatokat
igényel. Különösen egy kisvállalkozásban a vállalkozóknak alapvető szerepet kell
játszania az elvégzendő feladatok meghatározásában és a munka megosztásában a
csapat között. Összességében, alapvetően fontos, hogy megtanulják, hogyan kell
delegálni, kihasználva a csapaton belüli képességeket és ismereteket.
Ez a fejezet több részre oszlik, hogy segítsen a feladatok szervezésében és
delegálásában a startupok vagy mikrovállalkozások esetén.
5.1. Hogyan delegálhat feladatot
A felhatalmazás megtanulása kulcsfontosságú a hatékonyság-többszörözéshez. A
delegálás lehetővé teszi, hogy elmozduljon attól, amit személyesen el tud végezni
oda, amit menedzselni tud.
Íme néhány tipp a megfelelő feladatok megfelelő emberekre történő átruházására:
Válassza ki a megfelelő munkatársakat:
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Használja fel a csapatának tudását, hogy a lehető legtöbbet hozza ki képességeikből
és kapacitásukból. A sikerhez elengedhetetlen a megfelelő személy kiválasztása egy
feladathoz. Szintén illeszkedjen az Ön igényeihez a személy képességeivel,
győződjön meg róla, hogy a munkatársa képes-e elvégezni a kívánt feladatot.
Delegálja a feladatokat az adott munkatársba vetett bizalmának megfelelően:
például kezdjen kisebb feladatokat kérni a csapatban lévő újonnan érkezőktől, hogy
megalapozza a bizalmát és kompetenciáját.
A teljes feladat delegálása:
A feladatért való száz százalékos felelősség jelentős teljesítmény-motivátor. Minél
gyakrabban

rendelünk

felelősséget

a

megfelelő

emberekhez,

annál

kompetensebbek lesznek.
Legyen egyértelmű a várt eredményekben:
Mérje meg őket. Ha nem tudja mérni, nem tudja kezelni. Magyarázza el, mit kell
tenni, hogy Ön szerint hogyan kell csinálni, és hogy miért kell megcsinálni ezt a
feladatot, az is fontos.
Javaslatok a részvételre és a megbeszélésekre:
Kérdezzen és legyen nyitott a javaslatokra. Közvetlen kapcsolat áll fenn aközött,
hogy mennyi embert hívnak meg, hogy beszéljenek a feladatról, és aközött, hogy
mennyire értik, elfogadják és lesznek elkötelezettek. Az ötlet az, hogy a munkát
olyan módon ruházzuk át, hogy a kollegák bevonva érezzék magukat és felelősséget
vállaljanak érte.
Felhatalmazó hatóság:
Amikor egy feladatot átruház egy munkatársára, adjon neki lehetőséget, hogy ő
válassza ki a csapatát, így érezni fogja a rá háruló felelősséget. Legyen tisztában

69

azzal, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, a pénzügyi és erőforrás keretekkel, és kik
azok az emberek, akiket felkérhetnek, hogy segítsenek nekik.
A delegálás nem könnyű feladat. Amint megtanulja, hogy hatékonyan delegáljon
néhány alkalmazottnak, hamarosan több embert kaphat, akiknek delegálhat, és
egyúttal

nagyobb

felelősséget

is,

a

hatékony

menedzsment

készségek

eredményeként.

5.2. A tudás és az eredmények megosztása

A csapatunkon belüli ismeretekhez és eredményekhez való hozzáférés jelentősen
növeli a feladatok elvégzésének hatékonyságát. A munkatársaknak meg kell tudniuk
megtalálni a releváns információkat a feladatok elvégzése során, nemcsak másokra
támaszkodva, hanem a mindenki számára elérhető és hozzáférhető tudásanyagok
között is. Ez időmegtakarítást eredményez a munka végrehajtása során, és segít a
csapat tagjai távollétének vagy távozásának leküzdésében.
Bukowitz és Williams (1999) szerint a sikeres explicit tudásmegosztás a következő
kritériumok alapján határozható meg:
- Artikuláció: a felhasználó azon képessége, hogy meghatározza, mit kell.
- Tudatosság: A rendelkezésre álló ismeretek ismerete.
- Hozzáférés: Hozzáférés a tudáshoz.
- Útmutatás: A tudásmenedzserek gyakran kulcsfontosságúak a
tudásmegosztó rendszer felépítésében. Ez azért van, hogy elkerülhető
legyen az információ / tudás túlterhelése.
- Teljesség: a központilag irányított és önállóan közzétett ismeretekhez való
hozzáférés. Az önállóan közzétett információk viszont azzal a kockázattal
járnak, hogy nem lesznek olyan megbízhatóak.
A kisvállalkozások számára a tudás- és információmegosztás alapvető eszközei
lehetnek:
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- Közös szerver / Dropbox / Drive / Cloud vagy más filemegosztó, amelyek
lehetővé teszik, hogy szükség esetén közös dokumentumokkal dolgozzon. A
felhőszolgáltató kiválasztásakor ügyeljen a bizalmasság szintjére, amelyet az
információ érzékenysége alapján kell meghatározni.
- Adatbázisok és CRM rendszerek az ügyfélkapcsolatok regisztrálása
érdekében
- Doodle, a megbeszélések időpontjának kitűzésére
- Megbeszélések

5.3. Hogyan lehet hatékony megbeszéléseket szervezni

A csoporton belüli feladatok elosztásának és megszervezésének egyik fő eszköze a
megbeszélés. Az ülés azonban fontos időnyelő is lehet, ha nem készültünk fel rá és
nem vezetik megfelelően. Az alábbi ajánlások segíthetnek a hatékony és
eredményes megbeszélésekhez. Ennek eredményeként meglátja, hogy a
megbeszélések hatékony eszközei lehetnek a munkának.
Írjon előzetesen napirendet:
Küldje el munkatársainak és kérje meg őket, hogy készüljenek fel az értekezletre, és
adjon nekik megfelelő anyagokat (háttérinformációt). A napirendnek meg kell
határoznia a megvitatandó témák listáját. Gyakran tartott találkozók esetén
létrehozhat egy sablont is.
Legyen résztvevő lista:
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Válassza ki a megfelelő embereket, akik részt vehetnek az ülésen és győződjön meg
róla, hogy a legfontosabb résztvevő megerősíti részvételét. Abban az esetben, ha a
kulcsszemély hiányzik, nem lehet döntést hozni. Jó is lehet, ha korlátozzák az
értekezleten résztvevők számát a viták jobb minősége és a részvétel elősegítése
érdekében.
Az óra kezelése:
Az idő figyelése fontos a hatékony találkozón. Amikor senki nem vállal felelősséget
az időgazdálkodásért, könnyű elkalandozni a témától. Ne feledje - amikor az
emberek egy találkozón részt vesznek, ne foglalkozzanak mással. Az értekezlet
időben (vagy néhány perccel korábban!) történő megkezdése növeli teljesítményt
és hatékonyságot. Ha egy nagy vagy összetett találkozót tart, vegye fontolóra, hogy
egy kolléga legyen az időfelelős.
A találkozó során meghozandó fontosabb döntések előkészítése:
Időről-időre fontos döntéseket kell majd meghozzanak a megbeszéléseken. Lehet,
hogy arról, hogy mely projekteket kell finanszírozni, vagy mely projekteket kell
törölni. Ezen esetekben jó ajánlott a megbeszélés és a döntés előtt egyeztetni az
érintett munkatársakkal. Időigényes, de ez a megközelítés növeli a siker esélyeit.
Jegyzetek készítése:
A találkozó jegyzőkönyvének, még akár néhány bekezdésnek vagy pontnak a
kiküldése is hasznos és megkönnyíti az értekezlet nyomon követését. A
megbeszélések jegyzőkönyvezésének egyik legfontosabb oka, hogy a kérdéseket,
feladatokat rögzítse. Jegyzeteljen papírra, ne pedig számítógépre, tabletre, mert
mások feltételezhetik, hogy épp az emailjeit ellenőrzi ahelyett, hogy figyelne a
megbeszélésre.
A találkozó nyomon követése:
A nyomon követés művészete és tudománya létfontosságú szakmai szokás, és az
üléseken is fontos. A találkozókról szóló tippek közül az egyik leghasznosabb: a
megfelelő időben történő nyomon követés. Ez nagyszerű módja az ülésen hozott
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döntések megvalósulásának nyomon követésének. Nagyon fontos ügyekben
jegyezze fel a naptárába vagy a feladatkezelőbe, hogy kövesse majd nyomon
egészen a megvalósulásig.

5.4. Gyakorlati feladat
A „parkolóhely” avagy a nem a témához kapcsolódó beszélgetések kezelésének
módja.
A „parkolóhely” arra szolgál, hogy az ülést a kijelölt napirendre összpontosítsa, és
elismeri a résztvevők által felvetett fontos pontokat.
Figyelmeztetés: ezt a technikát valódi nyomon követési erőfeszítéssel kell csinálni,
hogy hatékony legyen!
Néhány lépés a “parkolóhely” használatához:
1. A találkozó elején magyarázza el, hogy mindenki a napirendre összpontosít.
Továbbá, magyarázza el, hogy ez a szabály segít abban, hogy az értekezlet produktív
maradjon és időben véget érjen.
2. Tartsa a találkozó napirenddokumentumát önök előtt útmutatóként.
3. Menjen végig minden napirendi ponton
4. Kísérje figyelemmel és járuljon hozzá a vitához
5. Amikor valaki felvet egy érdekes pontot, amely nem kapcsolódik a napirendhez,
mondja el a következőket: „Köszönöm, hogy felhoztad ezt a kérdést, azonban ez
túlmutat az ülés témakörén. Hadd írjam le ezt az elemet a parkolóba és felveszem a
megbeszélés jegyzőkönyvébe és e-mailben elküldöm, hogy a megfelelő időpontban
megbeszéljük ezt a pontot is.”

6. fejezet - Együttműködés másokkal
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Az üzleti együttműködés az egyik legjobb stratégiai lehetőség a korlátok
leküzdésére. Az együttműködés révén a vállalatok nagyobb működési méretet érnek
el, amely gyakran szükséges bizonyos projektek teljesítéséhez, például a külföldi
piacra való belépéshez. A különböző típusú együttműködések ismerete, előnyei és
azon lehetőségeinek felismerése, amelyekkel a vállalatnak lehetősége van
versenyképességének javítására, most rendkívül fontos az üzleti stratégia
kialakításában.
Az üzleti együttműködés lehetővé teszi a vállalkozások, egyesületek és csoportok
számára, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat és védjegyeiket a potenciális vásárlók
és fogyasztók számára nyilvánosságra hozzák, ezáltal lehetővé téve számukra, hogy
az év során végrehajtott intézkedések révén közelebb kerüljenek egy nagyobb
piachoz.
Az együttműködés előnyei közé tartozik:
- Növelje piaci részesedését a célközönség közvetlen befolyásolásával
- Erősítse a márkaképét
- Különböztesse meg mahát a versenytársaktól
- A hivatalos nevét összekötik a közösség társadalmi-gazdasági fejlődésével

6.1. Az együttműködés típusai

Az együttműködés több alkalmazási területet fed le, és gyakorlatilag kiterjeszthető
a vállalat összes funkcionális területére, bár a legcentrikusabbak a technológia és a
termelés, a kereskedelem és a marketing, valamint a pénzügy. Ezek az alkalmazási
területek nem kizárólagosak, sokkal gyakrabban találhatók olyan együttműködési
megállapodások, amelyek több funkcionális tevékenységet foglalnak magukban.

Kereskedelmi együttműködés
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Az együttműködési megállapodások megalkotásakor az egyik leggyakoribb
szempont az új piacok elérésének kísérlete, az induló vállalkozások által nagyon
nehéz és költséges hozzáférés. Az együttműködés révén integrált módon vagy
egyedi megállapodásokat lehet elérni, pl.:
- Információk a piacról, amelyhez hozzáférni kíván.
- Csökkentheti az új piacok „támadásával” kapcsolatos kockázatokat.
- Megjelenhet külföldi piacokon, akár a nemzeti vállalatok együttes fellépése,
akár az adott országban lévő társasággal kötött megállapodás útján.
- Hozzon létre egy disztribúciós hálózatot, vagy lépjen kapcsolatba egy
meglévő céggel.
A kereskedelmi együttműködés fő típusai közül kiemelhetjük:
- Az exportőrök csoportja
- Együttműködés a finanszírozásban
- Marketing együttműködés
- Forgalmazási megállapodások
- Vállalati konzorcium marketing célokra
- Franchis-ok
- Közös vásárlások
- Különleges konzorciumok: ideiglenes üzleti szakszervezetek (UTE) vagy
gazdasági érdekcsoportok
- Egyéb: közös promóciós intézkedések, piaci tanulmányok, kereskedelmi
hálózatok közös létrehozása, kereskedelmi információk cseréje,
együttműködés az értékesítés utáni szolgáltatásban, ...
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Pénzügyi együttműködés

A finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége az induló vállalkozások egyik
leggyakoribb problémája, különösen a létrehozás után vagy a gazdasági recesszió
időszakában. Az együttműködés az egyik lehetőség, amely lehetővé teszi a
finanszírozáshoz való jobb és jobb hozzáférést, az alábbiak révén:
- Pénzügyi források megosztása egy adott projekt végrehajtásához.
- A kockázatok megoszlása a nagy bizonytalanságú műveletekben (kutatás, új
termékek bevezetése stb.).
A pénzügyi együttműködés néhány formája:
- Közös vállalkozások (Joint-ventures)
- Kockázati tőke (Venture Capital)
- Hitelesített kivásárlás (LBO)
- Pénzügyi közvetítő cégek

Technológiai és produktív együttműködés
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Sok esetben azt tapasztaltuk, hogy a vállalatok a piaci igényekhez való szűkösségük
miatt korlátozzák a fejlődésüket. Jelenleg ezeket a rugalmasság és a minőség
határozza meg, amelyet csak az új technológiák alkalmazásával tudunk előállítani.

Másrészről, az induló vállalkozások gyakran nem tudnak bizonyos tevékenységeket
elhagyni a hatókörükből, mind azok nagysága, mind pedig annak szükségessége
miatt, hogy uralják a nem tervezett dolgok bekövetkezését. A más vállalatokkal való
együttműködés lehetővé teszi, hogy ezekben az esetekben is kibővítsék az induló
vállalkozások lehetőségeinek spektrumát, akár a termelés diverzifikációjához való
hozzájárulás, akár a termelési kapacitásuk növeléséhez való hozzájárulás révén:
• A termelési folyamaton kiegészítése lehetővé teszi, hogy teljes egészét vagy
annak nagy részét lefedjék.
• Az eszközök és / vagy a „know-how” megosztása a termelési folyamat
fejlesztése érdekében.
• A források és kockázatok megosztása a K + F tevékenységekben.

A technológiai szempontok főbb együttműködési módjai a következők:
• Kutatás és fejlesztés (K + F)
• Hozzáférés a technológiákhoz és a know-how-hoz (vagy a vállalat knowhow-jához)
A termelési szférában kiemelhetjük az alábbi együttműködési módokat:
• Outsourcing
• Spin off
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• Licenszek

6.2. Partner keresés

Ha a vállalatok közötti együttműködésre fogad, gondosan kell kiválasztania, hogy
melyik partnerrel megy a kalandra.

A helyes választástól függ, ha nem a teljes, de a projekt sikerének jó része. A
választás során fellépő hiba veszélyeztetheti a tevékenység fejlesztését, és olyan
konfliktusokat generálhat, amelyek mindkét fél számára kellemetlenek.

A legmegfelelőbb szempontok a legmegfelelőbb partner kiválasztásához
a szándékaink szerint: a vállalat profilja, amelyhez kapcsolódni szeretne, a motiváció,
amellyel az adott vállalat beszáll a társulásba, a jövőbeli szervezeti kompatibilitás és
stílus.

De mielőtt elkényelmesedne, hogy tudja, milyen a vállalkozói profilja, meg kell
vizsgálni, hogy a szervezet és a filozófia kompatibilisek-e egyással és megfelelnek-e
a jövőbeli partnerének.

Találhat partnereket olyan cégek között, amelyekkel már van valamilyen kapcsolata,
hogyan lehetnek beszállítók vagy ügyfelek; ezek a kapcsolatok kedveznek a
kölcsönös ismereteknek, ami általában olyan bizalmi érzést generál, amely
megkönnyíti a jövőbeli megértést. Vannak azonban olyan támogató szervezetek is,
amelyeknek számos eszköze van (adatbázisok, vásárok, irodahálózatok más
országokban, üzleti találkozók ...), amelyek kifejezetten a partnerek keresésére és a
lehetőségek kezelésére szolgálnak.

Európai szinten az üzleti partner megtalálásának kulcsfontosságú hálózata az
Enterprise Europe Network (EEN), amely segíti a vállalkozásokat az innováció és a
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nemzetközi növekedés terén. Ez a világ legnagyobb hálózata, amely a nemzetközi
ambíciókkal bíró kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) támogatja. A hálózat több mint
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országban

működik

világszerte.

További

információt

itt

talál:

https://een.ec.europa.eu/about/about

Miután azonosította a lehetséges partnereket, el kell indítania a kiválasztási
folyamatot, amely alapvetően két szakaszból áll:

Az első a potenciális partnerekről gyűjtött adatok elemzése, ekkor még nincs szükség
közvetlen kapcsolatfelvételre. A szűrési kritériumok megállapításánál figyelembe
kell vennie az alábbiakat:
- A lehetséges partner jellege, akinek tökéletesen igazodnia kell a projekt
jellemzőihez, és nem versenyeznie vele.
- A vállalat mérete, amely a tőkét, a forgalmat, a személyzetet, a K + F-be
történő befektetést stb. képviseli.
- A földrajzi helyzet, amely lehetőséget ad arra, hogy nyereségesebben lépjen
be más piacokra.

A második szakasz segít közvetlenül kapcsolatba lépni a kiválasztott cégekért felelős
személyekkel, és utána járni az első szakaszban kapott adatokkal

6.3. Gyakorlati feladat

1. feladat
Planetáris körök.

A párokba osztott a duó egyik tagját egy olyan körbe kell helyezni, amelyet egy
hullahopp segítségével definiálhatunk. A játék abból áll, hogy a körön kívüli
résztvevőnek kis labdákat kell dobnia neki, amelyet a hullahopp belsejében lévő
résztvevőnek el kell kapnia. A legtöbb labdát elkapó pár lesz a kihívás győztese. Ez a
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motiváló tevékenység jó az új partnerek kereséséhez, mert ezzel együtt a
közreműködés és az együttműködés is létrejön.

2. feladat
Színek csoportjai:
A csoportokban való együttműködés megkezdése előtt meg kell szereznie a
képességeket, hogy hatékonyan hozza létre az azonos csoportokat. Ebben a
játékban minden résztvevő egy körben van, becsukja a szemét, és a moderátor egy
színnel ellátott matricát helyez a homlokára, hogy mindegyikük egy másik szín
mellett álló partner mellett üljön.

Anélkül, hogy beszélnének és saját színüket néznénk, megpróbálják összeszedni
azokat a többiekkel, akik ugyanazt a színt viselik. Ez spontán módon elősegíti a
csoportokba való bontást affinitás vagy hasonlóság alapján.

7. fejezet - Hasznos linkek
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-workteams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employeeengagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organizationneeds-1918507
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-workenvironment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-newemployee-experience-1918830
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https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culturehandy
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successfulincentives-in-the-corporate-world/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communicationchannels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communicationchannels/#frank-ch08_s05_s03_f01
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-inmodern-day-business
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internalcommunications
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-contentmanagement-system
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/
http://whatworks.org.nz/case-studies/
http://whatworks.org.nz/learn-share/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/
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http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories
https://explorable.com/population-sampling
http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communicationarticle.html
http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/
http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting

https://www.knowledge-management-tools.net/knowledgesharing.html
https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-ofknowledge.html
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-righttasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/
http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M
http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp
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8. fejezet - Teszt
1. A csapat „Olyan emberek csoportja, akik teljeskörű kiegészítő képességekkel
rendelkeznek egy feladat vagy projekt teljesítéséhez.
I
H
2. Melyek a csapatmunka jelentős előnyei? (több választási lehetőség)
a) Több motiváció.
b) Rugalmatlanság
c) Több kreativitás.
d) Rosszabb eredmények.
3. Milyen szervezeti kultúrával rendelkezik a vállalat? Miért választottad? A
többi szervezeti kultúra ismeretében úgy gondolja, hogy a legmegfelelőbbet
választotta vállalkozásának? (szabad válasz)

4. Az üzleti kommunikáció sikere a különböző felek közötti helyes megértéstől
függ, ami a meghatározott célok elérését eredményezi.
I

H

5. Tervezze meg saját kommunikációs folyamatát (szabad válasz)

6. A leghatékonyabb üzleti kommunikációs eszközök közül néhány: (több
választási lehetőség)
a) Fókuszcsoport
b) Vitafórumok
c) Kétoldalú interjúk
d) Szociális intranet
e) Személyes e-mailek
7. Nem fontos, hogy különös figyelmet fordítson arra a nonverbális
kommunikációs jelre, amelyet Ön küld.
I
H
8. A munka delegálására vonatkozó néhány tipp: (többszörös választási
lehetőség)
83

a) Válassza ki a megfelelő munkatársat
b) Csinálja maga az összes feladatot
c) Ne ruházza át a felelősséget
d) Legyen egyértelmű a várt eredmény
9. Hatékonyan delegál és eredményes a feladat megvalósítása? (szabad válasz)
Ha nem, mit csinál rosszul? Ha igen, mi a legjobb tipp?

10. A csoporton belüli feladatok elosztásának megszervezésének egyik fő
eszköze a megbeszélés
I
H
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KÉPZÉSI ÜTEMTERV
EUROSTART PROJEKT
A programot finanszírozta: Erasmus+ / Key Action
2 - Együttműködés az innováció és a jó

Erasmus+

gyakorlatok cseréjére, Stratégiai Partnerségek a
szakmai kompetenciák fejlesztésére

3. MODUL - PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI MŰVELTSÉG
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1. A készségről általában
A jó pénzügyi menedzsment kritikus fontosságú minden vállalkozás sikeréhez. Az,
hogy egy vállalkozás hogyan tudja megszerezni a legolcsóbb kezdőtőkét, milyen
hatékonyan tudja kézben tartani a tőke költségeit, a forgási ciklusát, hatással lesz a
vállalat általános jövedelmezőségére, profit szerző képességére.
A pénzügyi menedzsmentnek három alapterülete van:
• Likviditási menedzsment és cash flow menedzsment.
• Beszerzési menedzsment - amely a hosszú távú üzletmenetre van komoly
hatással.
• A tőke működtetése - finanszírozás, tőkeszerkezet és finanszírozási költségek
menedzsmentje
A pénzügyi tervben a likviditási és a jövedelmezőségi terv segítségével kell
bemutatnunk a javasolt pénzügyi folyamatokat (az első évben havi rendszerességgel,
a második évben negyedévente és a harmadik évtől évente érdemes általában). A
pénzügyi követelményeket és a pénzügyi menedzsment koncepciót is meg kell
határozni benne.

2. A modul célja
A pénzügyi menedzsment a tulajdonosok és az ügyvezetők egyik legfontosabb
felelősségi területe. Minden üzleti tevékenység hatással van a vállalat pénzügyi
teljesítményére és azt a vállalkozás tulajdonosának irányítani, kontrollálni és értékelni
kell. Ezért saját maguknak is ismerniük kell a gazdasági és pénzügyi terület alapvető
folyamatait és körülményeit.
A legtöbb vállalkozásnál az indulási időszak veszteséges és negatív cash flow-t mutat.
A megfelelő pénzügyi menedzsment ilyenkor rendkívül fontos. 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. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosnak pénzügyi előrejelzéseket kell
készíteni a negatív cash flow-ról, hogy pontos rálátásuk legyen arra, hogy mekkora
összegre lesz majd szükségük és mikor az üzlet finanszírozásához, amíg az
nyereségessé válik és pénzükhöz juthatnak majd belőle.
Ahogy egy vállalkozás nő és fejlődik, több pénzre lesz szüksége a növekedés
finanszírozásához. Ezeknek a pénzügyi igényeknek a tervezése és költségvetése
rendkívül fontos.

3. A képzés főbb témái
Ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, elengedhetetlen a reális feltételezéseken
alapuló, jól megtervezett pénzügyi terv.
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Az értékesítési terv alapján a vállalkozók megbecsülhetik, hogy mennyi terméket
fognak értékesíteni egy adott időn belül.
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 cash
flow mindig a pénz (készpénz vagy számlapénz) tényleges, tárgyidőszakon belül
befolyt bevétele és kiadása a vállalatnál. A kiadások és a bevételek tartalmazzák
továbbá a fizetési igényeinket vagy a szerződéses kötelezettségeken alapuló
kötelezettségeket is. A költségek és a jövedelmek ezzel szemben az adott időszakra
vonatkozó dimenziók, amelyek befolyásolják az üzleti eredményeket, és így
csökkentik vagy növelik a nyereséget.
A pénzügyi ismeretek bővítése mellett a pénzügyek iránti felelősségteljes
gondolkodásmódot is ösztönözni kívánjuk. Ez különösen fontos, ha valamilyen hitelt
veszünk fel vagy egyéb kötelezettséget vállalunk, ami szinte minden induló
vállalkozásnál előfordul.
Dimenzió
Tudás

Tanulási eredmények
• Megtakarítás és kiadások - a szükségletek megkülönböztetése a kívánságoktól;
hogyan segíthet a megtakarítás a célok elérésében; megtakarítási lehetőségek;
megtakarítások akadályai és az akadályok leküzdése; a pénz újbóli befektetése
• Tervezés és költségvetés - az üzleti terv kidolgozásának képessége.
• Életciklus-modell és a tőke használata, egy vállalkozás életszakaszai
• A megfelelő jogi forma kiválasztása a szervezet számára
• Tájékozott döntéshozatal - magában foglalja, hogy tudja hol keressen
információt, és ismerje az intézkedések következményeit.
Szakértelem • Pénzkeresés - pénzügyi tervezés, értékesítési terv, akvirálás.
• A pénz kezelése - a megtakarítási és a költési képesség, a tervezés és a
költségvetés készítésének szokássá válása és a tervek végrehajtása. Az adózás és
egyéb jogi ismeretek.
• Pénzbefektetés - a befektetési lehetőségek feltárása
• A hitelfelvétel költségeinek megértése - a hitelezési lehetőségek és a
következmények megértése
Hozzáállás
• Hosszú távú fókusz vagy jövőkép kialakítása - a tevékenységek mérlegelése és
kockázatérzékenység kialakítása
• Másokkal szemben érzett felelősségérzet; az empátia és az együttérzés érzése
• Lelkesedés a projektek iránt, és elkötelezettség a cég folyamatos fejlesztésére
Viselkedés
• A megtakarítás, a költségvetés készítés és a prioritások meghatározása
• A vállalkozói magatartás és a munkaetika - felelősségteljes választás
• Jótékony, empatikus és együttérző viselkedés
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4. A modul felépítése
1. fejezet - Bevezetés
A pénzügyi és gazdasági műveltség meghatározása: (forrás: OECD)
A pénzügyi műveltség a pénzügyi fogalmak és kockázatok ismerete és tudása,
valamint ezen ismeretek és tudás alkalmazásához szükséges készségek, motiváció és
hozzáállás ahhoz, hogy képes hatékony döntéseket hozni a pénzügyi területeken az
egyének és a társadalom pénzügyi jólétének javítása, valamint a gazdasági életben
való sikeres részvétel érdekében. (OECD)
A pénzügyi műveltséget valamilyen szinten minden a vállalkozónak el kell sajátítani,
amikor elhatározza, hogy vállalkozást indít. Meg kell érteniük az üzletük minden
aspektusát, meg kell tudniuk magyarázni azt a potenciális érdekelteknek, és le kell
vonniuk a megfelelő következtetéseket az üzleti folyamatokból és fel kell ismerniük
az új összefüggéseket, ha valami változás következik be. Minden vállalkozás alapja a
lehető legpontosabb tervezés, a kockázatok felismerése, felmérése, a piaci elemzés
és a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos felelősségteljes hozzáállás. Emellett a
vállalkozónak tisztában kell lennie az alapvető gazdasági elvekkel azért, hogy
megfelelő időben hozzon helyes döntéseket. Összefoglalva, az induló vállalkozásokra
lehet úgy is tekinteni, mint egy saját dinamikájú zárt rendszerre. Egy fenntartható
üzleti rendszer magában foglalja a környező gazdasági környezetben zajló
folyamatokat. E folyamatok létrehozásához a vállalkozóknak tökéletesen ismerniük
kell a saját rendszerüket és a környezetüket is. Ezeknek az információknak a
kvinteszenciáját az üzleti terv foglalja össze, ezért e fejezetek az üzleti terv alapvető
lépései is.

2. fejezet - Célok
A fenti definíció szerint a pénzügyi és gazdasági műveltség a tudás, a készségek, az
attitűd és a viselkedés olyan együttesét jelenti, amelyet a vállalkozóknak ismerni kell
a körülményeknek és a vállalkozás helyzetének megfelelő felelősségteljes pénzügyi és
gazdasági döntések meghozatalához, illetve azért, hogy a cégük fejlődhessen. (GB).
A modul végén a tanulók képesek lesznek:
• Alapvető pénzügyi és gazdasági kifejezéseket használni
• Megérteni fontos gazdasági fogalmakat és az alapvető pénzügyi stratégiákat.
• Megítélni, hogy mire használja a vállalati költségvetést (pl. Értékteremtő
tevékenység).
• Az egyszerű és összetett cash-flow szükségletek becslése és a hosszú távú
fenntarthatóság tervezése.
• Azonosítani a vállalkozások típusait (profitorientált, nonprofit, stb.), a
különböző bevétel- és a finanszírozási típusokat, kiválasztani a
legmegfelelőbbet és alkalmazni azt.
• Vázolni az adózás fontosságát.
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•

Az üzleti tevékenységükre (külföldre is) vonatkozó adókövetelmények
megbecslésére és pénzügyi döntések meghozatalára.

3. fejezet - Ügyfelek szükségletei, piac és verseny
3.1. Ügyfelek szükségletei
Termékeikkel a vállalatok ügyfeleik egyedi szükségleteit elégítik ki. Az innovatív
vállalkozások esetében az igényeket gyakran ügyfél-problémáknak vagy
„ügyfélfeladatnak” nevezik. Ahhoz, hogy egy szolgáltatást vagy terméket a piacon
ajánlhassunk, kell, hogy legyen rá szükséglet. Ha nem létezik ilyen szükséglet, még
rejtett sem, akkor a terméket nem veszi meg a piac. Ezt úgy nevezzük, hogy
„megoldás az azonosított problémára”. A vállalkozóknak mindig képesnek kell lenniük
arra, hogy azonosítsák azt az alapvető problémát, amire a termékük megoldást ad.
Erre példa a mobilitás: arra az alapvető problémára, hogy milyen módon jussunk el
az A-ból B-be, számos megoldás létezik (vonat, busz, repülő stb.), amelyek egy
általános problémamegoldásban kombinálhatók is. Amikor a probléma megoldását
keresi, az ügyfél további problémákat fog tapasztalni, pl. alacsony ár, sebesség, a
visszaútra is rendelkezésre áll-e a közlekedési eszköz stb. Az ügyfél ekkor szubjektív
döntést fog hozni, az általa legjobbnak talált megoldások kombinációjából. Az ilyen
típusú piackutatást alulról építkező elemzésnek hívjuk. A releváns problémákkal
rendelkező potenciális ügyfelek kiegészítő szükségletei alapján a piac szegmentált
lehet. A célfogyasztók szegmentálása lehetővé teszi a marketingstratégiák
hatékonyabbá tételét, így az egyén igényeit hatékonyabban tudjuk teljesíteni. Ezen
túlmenően a szegmentálás elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalkozás a lehető
legkorábbi szakaszában megtalálja, hogy mire összpontosítson, mert nem lesz képes
az egész piacot a kezdetektől fogva kiszolgálni.
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3.2. Piac
Azt a piackutatást, mely a teljes piacot, azaz a teljes piaci volument, piaci potenciált és előre
jelzett piaci növekedést használja fel ahhoz, hogy egy adott ügyfelet megtaláljon, felülről
lefelé irányuló elemzési módszernek nevezzük. Egy vállalat teljes piaca az összes hasonló
problémájú ügyfélből áll. Ebből a szempontból ajánlatos megvizsgálni a jelenlegi iparági
trendeket.
Az innováció elterjedését egyes piacokon gyakran a Rogers által kifejlesztett Innovációsdiffúziós görbe segítségével vizsgálják. A harang alakú görbe illusztrálja az innováció
elnyerésére irányuló hajlandóságot (lásd a diagramot). Ennek megfelelően az embereknek
csak kis része nyitott az új termékekre, ezzel is segítve az új termékek piacra lépését. Ezeket
az embereket egyre több korai befogadó követi, akik szintén segítik a piaci elterjedést. Ha a
termék sikeresen túljut a korai alkalmazók csoportján, megkezdődik a tömegpiacra lépése.
A tömegpiacra történő belépéshez a meglevő piaci szereplők által állított akadályok
legyőzéséhez jelentős erőfeszítésre van szükség. A folyamat végén az innovációt még
mindig blokkoló személyeket lemaradóknak nevezik.
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Ellenőrző lista
• Milyen ügyfél-problémát/szükségletet kezel a javasolt termék?
• Mi alkotja az egyes ügyfélszegmenseket?
• Már azonosították-e a referencia ügyfeleket?
• Hogyan definiálja a teljes piacot?
• Mekkora a forgalom és a piaci részesedés?
• Vizsgálták-e az iparági trendeket?

3.3. Vetélytásrak és egyediség
A releváns versenytársakkal való összehasonlításra konkurencia analízist és
versenyképességi elemzést szoktak alkalmazni. Egy megoldás se mentes a versenyképes
alternatíváktól. Gyakran a vásárlók maguk a legnagyobb vetélytársai a vállalat termékeinek
és szolgáltatásainak, mert ha nem találnak megfelelő megoldást a piacon, és sürgősen
szükségük van rá, saját megoldást dolgoznak ki. A versenyelemzés részeként elvégzett
összehasonlításnak a piaci verseny szempontjából releváns tényezőkre kell
összpontosítania. Az elemzés szempontjából fontos szempontok a vállalatméret, a
forgalom, a piaci részesedés, a növekedés, a termékcsaládok, a célvevők és az értékesítési
csatornák. Az ügyfél szubjektív szemszögéből a sikeres vállalat hatékonyabb vagy
hatásosabb megoldást generál a korábbiakhoz képest. A termék olyan különleges hasznot
nyújt az ügyfélnek, mellyel például időt takaríthat meg, csökkentheti a költségeit, javíthatja
a minőséget, vagy ami egyszerűen egyedülálló. Versenyképességi elemzésre azért is szükség
van, mert dokumentálja a vetélytársak erősségeit és gyengeségeit, és saját üzleti
koncepciójához viszonyítja azokat. A termékben rejlő innováció cégspecifikus versenyelőnyt
jelent, ha a terméket nem, vagy csak lassan helyettesítheti a vetélytárs. Az üzleti terv
olvasóinak meg kell győződniük arról, hogy az új termék egyedi előnyöket kínál az
ügyfeleknek. Ezért a versenyelemzést arra kell felhasználni, hogy megállapítsuk az egyedi
ajánlatot. Ez lehet például a minőség javítása, alacsonyabb ár vagy a technológiai
fejlődésnek köszönhető hatékonyság növekedése.
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Ellenőrző lista
• Kik a legnagyobb vetélytársak?
• Milyen versenyképes termékek vagy helyettesítők léteznek?
• Melyek a jövőbeni elvárások e termékek piaci sikeréhez (piaci trendek)?
• Milyen erősségei és gyengeségei vannak?
• Milyen gyengeségei vannak egy innovátor cégnek a fő versenytársával szemben?
• Milyen előnyöket ajánl a javasolt termék a meglévő termékekhez képest?

3.4. Gyakorlati tevékenységek: Ügyfélinterjúk
Az adatok elengedhetetlenek az ügyfelek igényeinek meghatározásához. Az
adatgyűjtés egyik leghatékonyabb módja a potenciális ügyfelekkel folytatott
interjú. Adjon meg egy interjútervet, és készítsenek interjút egymással, vagy ami
még jobb, az utca emberével.
Ön szabadon döntheti el, hogy mit szeretne meghatározni releváns adatként.
Beszéljen az összegyűjtött visszajelzésekről és adatokról, valamint arról, hogy
hogyan hozna létre egy terméket, szolgáltatást vagy megoldást.
Hozzon létre egy jó gyakorlat elemzést arról, hogy miként lehet megfelelő interjút
készíteni az emberekkel.
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4. fejezet - Finanszírozás és pénzügyek
4.1. Pénzügyi tervezés

Ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, elengedhetetlen egy jól megalapozott pénzügyi
terv. Ez segít meghatározni a vállalkozás fejlődéséhez szükséges tőkét. A befektetők ezen
pénzügyi tervezési információkat fogják felhasználni annak eldöntésére, hogy a vállalkozás
megfelel-e pénzügyi megtérülési igényeiknek. Minél jobban tudjuk bemutatni a vállalkozást
a befektetőknek, annál könnyebb lesz újabb finanszírozást szerezni.
Ebben az összefüggésben gyakran elengedhetetlen egy reális feltételezéseken alapuló
pénzügyi terv. Az értékesítési terv segíti a vállalkozót abban, hogy megbecsülje, hány
terméket fognak értékesíteni egy adott időszakban. Az eladott mennyiséget a marketing
mixben rögzített árral megszorozva bevételi előrejelzést lehet készíteni: ár x mennyiség.
Az értékesítési előrejelzés alapja a termelési tervnek, amely meghatározza a
termékgyártásban részt vevő műveleteket, időzítéseket, ütemezéseket és mennyiségeket.
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A beszerzési terv az értékesítési és termelési tervekből származik, és meghatározza a
tervezett értékesítési mennyiség eléréséhez szükséges álló és forgó eszközök típusát és
mennyiségét.
Ezen a ponton figyelembe kell venni a szervezeti struktúrát, mivel az magában foglalja az
emberi erőforrások hozzárendelését, valamint a beszállítások ütemezését. Ezeket az
értékteremtés-alapú feltételezéseket és paramétereket a monetáris pénzügyi terv három
következő részében használják fel: cash flow (likviditási terv), kereset-kimutatás (nyereségés veszteségszámlának is nevezik) és a mérlegterv.
Figyelembe kell venni, hogy a pontos számok megállapítására különböző eljárások állnak
rendelkezésére. A különböző fogalmak megértéséhez döntő fontosságú, hogy
megkülönböztessük a cash flowt; a kiadásokat és a bevételeket; valamint a költségeket és a
jövedelmeket. A cash flow mindig a pénz (készpénz vagy számlapénz) tényleges,
tárgyidőszakon belül befolyt bevétele és kiadása a vállalatnál. A kiadások és a bevételek
tartalmazzák továbbá a fizetési igényeinket vagy a szerződéses kötelezettségeken alapuló
kötelezettségeket is. A költségek és a jövedelmek ezzel szemben az adott időszakra
vonatkozó dimenziók, amelyek befolyásolják az üzleti eredményeket, és így csökkentik vagy
növelik a nyereséget.
A kereset-kimutatás módszertana alapján az alábbiakban bemutatjuk a vállalkozás korai
fejlesztési szakaszában a központi paraméter meghatározására szolgáló közvetett módszert.:
halmozott cash flow.
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Ellenőrző lista:
• Milyen feltételezések történnek a pénzügyi tervben?
• Milyen tőkét igényel a vállalat, amíg el nem érik az fedezeti pontot és túl
nem lépik?
• Megtörtént-e pénzügyi tervezés a különböző forgatókönyvek szerint?
• Honnan fog majd származni a szükséges tőke?
• Milyen hozamot várhatnak a befektetők?
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4.2. Finanszírozás és startupok fokozatai
A fejlesztési tőke a startupok különböző szakaszaiban szükséges ahhoz, hogy az ötlet
fokozatból egy működő vállalatig tudjanak fejlődni. Ezért ez a fejezet bemutatja a
különböző finanszírozási lehetőségeket, és elmagyarázza, mikor alkalmazzák őket
túlnyomórészt. Hasznos, ha életciklus-modellt használunk annak bemutatására,
hogy a tőkét jellemzően mikor használják.
Életciklus-modell és tőke használat

A Seed szakaszban a vállalatok elsődlegesen saját tőkéjük vagy támogatásaik
alkalmazására összpontosítanak, hogy pénzt hozzanak létre a startupok számára.
Ennek az az előnye, hogy a pénz az idő nagy részében generálható, anélkül, hogy
tulajdonosi részesedésekről mondana le. A család és a barátok pénzének felhasználási
folyamatát, valamint a támogatások felhasználását általában „bootstrappingnek”
nevezik. A Bootstrapping népszerű módja annak, hogy egy vállalkozás tesztelje a
vállalkozásának az ötletét. A korai szakaszban a tőke biztosításának egyéb lehetőségei
közé tartoznak az üzleti angyalok és a különféle befektetési alapok. Bár mindkét opció
azt jelenti, hogy a részvényekből valamennyit át kell adni, az alapból vagy üzleti
angyaltól szakmai coachingot és kapcsolati hálókat lehet szerezni (smart money).
Következésképpen előnyös lehet, ha valaki elérhető, széles körű kapcsolatokkal és
kiváló vezetői szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy segítsen az induláskor.
Számos alap van, amelyek a startupok Seed szakaszában való befektetésre
szakosodtak. Az alapok befektetésének megszerzése hosszabb előkészítő folyamat
végeredménye általában.
Jellemzően egy pályázati eljárás keretében zajlik, amelyben a startupnak be kell
mutatnia egy megfelelő üzleti tervet és egy meggyőző pitch-et. A bemutatkozó anyag
megvizsgálása után a zsűri dönt majd arról, hogy az ötlet érdekli-e őket. Pozitív
eredmény esetén a start-up további személyes találkozáson vesz részt az alappal,
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hogy mindkét fél mélyebben megismerhesse egymást. A következő lépésben az alap
elküldi a feltételeit, amelyben megfogalmazott befektetési feltételeknek megfelelően
általában tovább kell fejleszteni az üzleti tervet, esetleg a terméket, szolgáltatást vagy
szervezetet is kell fejleszteni még. Amint látható, az alap a javasolt befektetési ötlet
és a szervezet alapos átvilágításával kezdi, s több körös iterálással alakul ki a végleges
egyezség a befektetés feltételeiről. Amint a bizottság elfogadja a végleges
paramétereket, a befektetési kötelezettségvállalás megerősítése azonnal
megtörténik.
A Startup szakaszban a vállalkozásokat gyakran kockázati tőkések finanszírozzák.
Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az átlagos kockázati tőkebefektető
várhatóan körülbelül 30% -os éves hozamot vár a startuptól. Így a startupnak jelentős
skálázhatóságot kell mutatnia ahhoz, hogy a kockázati tőke számára vonzó legyen.
Ahogy a korábbi Seed fázisban, a tőkét és a támogatásokat is rendszeresen használják.
A Bővítési és Későbbi szakaszban a tőkét gyakran a részvények befektetőknek történő
átadásával kapják. Emellett ebben a szakaszban a hitel- és lízingmodellek egyre
vonzóbbá válnak, mivel számos startup kezd nyereséget generálni, ami a bankok
számára ösztönzést kínál arra, hogy jobb hitelkínálatokat ajánljanak.
A bemutatott életciklus-modell azonban csak egy egyszerűsített modell a különböző
tőkéhez jutási lehetőségek ismertetésére készült. A valóságban ilyen általánosítás
nem lehetséges, mivel minden vállalkozás más és más. Ezért minden egyes
vállalkozásnak saját magának kell meghatároznia a lehető legjobb időpontot és a
legmegfelelőbb módszert a tőkeemelésre.
4.3. Lehetőségek és kockázatok
Az új üzletfejlesztési projektek - különösen a nagy növekedési potenciállal
rendelkező új üzleti ötletek - mindig kockázatot jelentenek az üzleti fejlődés
bizonytalanságai miatt. Az üzleti tervben szereplő kockázatok őszinte és széleskörű
áttekintése megmutatja a potenciális befektetőknek, hogy az üzleti koncepció jól
megtervezett. Ha a kockázatokat kihagyják, vagy csak néhányat említenek meg,
akkor a potenciális befektetők feltételezik, hogy az üzleti ötlet vagy a vállalkozás
felépítése túlzottan optimista. Ugyan érdemes minden kockázatot nyilvánosságra
hozni, de ezeknek nem szabad felülmúlni az üzleti tervben korábban vázolt
lehetőségeket: baljós az olyan üzleti terv, amelyben több kockázat van, mint a
lehetőség.
Alapvetően a lehetőségek és a kockázatok egyrészt a vállalaton belül másrészt a piaci
környezetben léteznek. Az üzleti terv bevezetőjében be kell mutatni az üzleti ötlet
lehetőségeit. El kell kerülni a lehetőségek részletes és redundáns bemutatását.
Ehelyett az üzleti modell által kínált kulcsfontosságú lehetőségeket kell kidolgozni és
összefoglalni, a kockázatokkal és az esetleges ellenintézkedésekkel együtt,
amelyeket azután kezelni kell.
Kockázatok előfordulhatnak a személyzet, a beszállítók és a partnerek, valamint az
értékesítés és a kereslet terén is. Például, ha a kulcspozíciók betöltetlenek, ha az
ellátás hiányos, vagy egy nagyobb ügyfél csődbe menne. A pénzügyi terv
97

kockázatokat is hordozhat. Vegyük például a likviditást, amelyre a vállalatnak
különösen figyelnie kell. Továbbá az üzleti koncepció megvalósíthatósága bizonyos
kockázatokhoz is kapcsolódik. A kockázatértékelés a költségvetési adatokon és
feltételezéseken alapul, ezért számos forgatókönyvet kell figyelembe venni.
Ezenkívül a kockázatelemzésnél ki kell térni a bekövetkezés valószínűségére is. Az
üzleti koncepció megvalósítása során a kockázatokat folyamatosan újra kell
értékelni és az esetleges új kockázatokat azonosítani kell. Ezt követően a fent
említett kockázatokra esetleges ellenintézkedéseket kell kidolgozni, amelyek
megoldást nyújtanak a z esetlegesen felmerülő problémákra. Ily módon az üzleti terv
olvasói látják, hogy a „kockázatkezelés” része az üzletfejlesztésnek, ami azt jelenti,
hogy a kockázatokat nem csak azonosítják, hanem ellenőrzésük alatt is tartják.

4.4. Gyakorlati feladat
Ossza meg tapasztalatait a pénzügyi hibákról, és írja le a 10 legnagyobb Igent és
Nemet a vállalat pénzügyi és gazdasági döntéseiről.
10 Igen
10 Nem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ellenőrző lista
• Milyen rendkívüli kilátások és üzleti lehetőségek vannak a vállalata számára?
• Melyek a legfontosabb problémák, amelyek megakadályozhatják az üzleti
ötlet pozitív fejlődését?
• Milyen intézkedéseket hoznak a kockázatok kivédése érdekében?
• Mi a terv a következő három üzleti évre a különböző forgatókönyvek alapján?
• Milyen következményekkel jár, milyen tőkeigénye van és hogyan befolyásolja
a megtérülési rátát?
• Milyen hatása van az üzleti tervre?
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•

Milyen hatása van a kritikus sikertényezőkre?

5. fejezet - számvitel és adózás, jog, etika
5.1. Számvitel és adózás
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. Ennek megfelelően ez a fejezet csupán bevezetést ad a
vállalkozások számviteli és adózási kérdéseibe azért, hogy segítse az induló
vállalkozókat e témák megértésében. A számvitel területén a legfontosabb, hogy
megismerje a három fő pénzügyi kimutatást:
1. Jövedelmi kimutatás
2. Mérleg
3. Cash-flow kimutatás
Mivel a pénzügyi tervezési részben már bemutatásra került mind a három, ez a rész
elsősorban a gyakorlatot mutatja be, s azt, hogy mivel támogathatjuk a számviteli
munkát.
Általánosságban elmondható, hogy két számviteli módszer létezik, amelyek közül a
vállalat választhat. A vállalkozás választhat, hogy az úgynevezett egyszeres könyvelést
vagy kettős könyvelést végez. 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 az úgynevezett kettős könyvelési
rendszert használja. Bizonyos vállalkozásfajták esetén erre a jogszabályok is kötelezik
őket. A kettős könyvelés esetében minden tranzakció kétszer befolyásolja az adott
számlákat, innen a kettős könyvelés neve.
Azaz amikor a vállalat úgy dönt, hogy 1000 euróért vásárol egy új laptopot, ez 1000
euróval csökkenti a bankban lévő pénzt. Másrészről viszont az eszközök értéke 1000
euróval nőnek, mivel azt a laptopot most ő birtokolja. Tehát a kettős könyvelés
biztosítja, hogy bankszámlája 1000 euróval csökkenjen, míg az irodai felszerelések a
vásárlás miatt pontosan 1000 euróval nőnek.
A kettős könyvelés elvégzéséhez ajánlatos a könyvelést segítő könyvelőeszközt
használni. Mivel az induló vállalkozásnál a felhasználók számviteli tapasztalata
általában alacsony, ezért az eszköznek nem kell bonyolultnak lennie, elegendő egy
olyan, amely megfelel a számviteli alapkövetelményeknek. A szoftveralapú számviteli
eszköz alkalmazásával növelhető a pontosság, valamint a számviteli munka
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elvégzésének sebessége is. 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.
Látható, hogy a számvitel és az adózás szorosan összefügg. Továbbá, a számvitelhez
hasonlóan, az adózás is olyan téma, amellyel a vállalkozók nincsenek kellőképpen
tisztában, mivel számos adónemre kell figyelemmel kísérniük. A társasági adót
minden társaságnak meg kell fizetnie a nyereség összegétől függően. Az iparűzési adó
azonban a társaság székhelyétől függően eltérő. Így a helyszín befolyásolhatja a
társaság által fizetendő adók összegét, és ezért bölcsen kell azt kiválasztani. A
munkavállalók után fizetendő hozzájárulások rendszere pedig ezeknél az
adónemeknél is több tényező függvénye.
A vállalkozás helye mellett a vállalkozás jogi szerkezete is fontos szerepet játszik a
fizetendő adó összegének meghatározásában. Magyarországon a leggyakoribb
vállalkozási formák az egyéni vállalkozás illetve a társas vállalkozások között a
korlátolt felelősségű társaság (kft), a betéti társaság (bt), a részvénytársaság (Zrt,
Nyrt).
A tulajdonosok felelőssége és az adózás a jogi formától függően eltérő. Az egyes
társaságok / társulások és vállalkozások közötti adóztatás főbb különbségeit
példaként Németországban az alábbi táblázat tartalmazza:

Ennek megfelelően az adózás mértékét a jogi forma kiválasztása is már befolyásolja.
Ezért előnyös lehet induláskor egy könyvelővel és adótanácsadóval folytatott
konzultáció, hogy minimálisra csökkentsék az Önök által fizetendő adókat.
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5.2. Jogi
A startup indításakor az alapító számos olyan jogi kihívással szembesül, amelyben
valószínűleg nem rendelkezik elegendő tapasztalattal. A jogi szempontok azonban
befolyásolják a startup sikerességét a kialakulás fázisától kezdve. Az alapítók közötti
nézeteltérések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy készítsen egy alapítói
megállapodást, amely magában foglalja az egyes coofounderek jogait, kötelességeit
és kiváltságait. Mivel a startupoknak általában valamilyen külső finanszírozást kell
használniuk, ezt a folyamatot az alapításkor megállapodásban rögzíteni érdemes.
Ezért a részvényesi megállapodásnak már meg kell határoznia, hogy miként kell
eljárni az üzleti angyalok vagy más befektetőknek értékesített részvények esetén.
Gyakran az úgynevezett „drag-along” vagy „tag-along” kifejezések beépülnek a
részvényesi megállapodásba, hogy bizonyos védelmet nyújtsanak az alapítóknak. A
drag-along záradék például megvédi a többségi tulajdonosokat a kisebbségi
részesedésekkel szemben, akik nem akarják a részvényeiket eladási ajánlat esetén
eladni. Ebben az esetben a drag-along záradék kötelezi a kisebbségi tulajdonost, hogy
ugyanabban az időpontban és ugyanolyan feltételek mellett adjon el, mint a többségi
tulajdonos. Ez megvédi a többségi tulajdonost a kellemetlen akadályoktól, amelyek
csökkenthetik az eladási árat.
Ahogy a németországi számvitelről és adózásról szóló részben is látható, számos jogi
személy létezik, amik közül egy startup választhat. A jogi személy megválasztása
azonban nemcsak a fizetendő adókat befolyásolja, hanem minden részvényes
személyes felelősségét is. Itt nagyon fontos, hogy a részvényes tudja, hogyan
befolyásolja a jogi személy kiválasztása a személyes felelősségét. A személyes
felelősség azt jelenti, hogy a részvényes a saját tőkéjével (ház, autó stb.) felelős
minden vállalati adósságért. Így egy bizonyos időponttól kezdve fontos a megfelelő
jogi forma kiválasztása, hogy nemteljesítés esetén elkerülje a személyes felelősséget.
Ezen túlmenően a kezdetben az alkalmazottak felvétele is számos jogi
következménnyel jár, amelyeket figyelembe kell venni a startup megalapítása során.
Amit sok startup nem ismer, az az, hogy mikor 10-nél kevesebb alkalmazottat vesz
fel, a német törvények nem védik az alkalmazottakat az elbocsátási törvénnyel. Ez
azzal jár, hogy mindaddig, amíg az induló vállalkozások nem haladják meg ezt a
küszöbértéket, a munkavállalókat kisebb jogi megkötések mellett el lehet bocsátani.
Emellett, a személyes adatokat kezelő vállalkozásoknak ismerniük kell az adatvédelmi
előírásokat is. Itt fontos megemlíteni, hogy az adatvédelmi törvények be nem tartása
komoly büntetéssel járhat a vállalkozásra. Ennek megfelelően ajánlott konzultálni egy
jogi szakértővel a vállalkozás adatvédelmi politikájának kidolgozásakor. Végül, de nem
utolsósorban, a szellemi tulajdonjogok (IPR) alapvető szerepet játszanak abban, hogy
biztosítsák a feltalálót, hogy csak ő képes az innovációját az adott időn belül használni.
Ez azért van, mert a szellemi tulajdonjogok bizonyos fokú védelmet biztosítanak a
feltaláló számára, hogy termékét ne lehessen könnyen ellopni, lemásolni. A német
jog számos lehetőséget kínál a feltalálóknak, hogy megvédjék innovációjukat az
utánzás ellen. Ezek közé tartoznak a szabadalmak, a védjegyek, a használati modellek
védelme, a fajtavédelem, a szerzői jogok, a topográfia és a regisztrált minták. A
szellemi tulajdonjogok sokfélesége miatt a befektető számára gyakran nehéz
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kiválasztani a megfelelő szellemi tulajdonjogokat az innovációjának védelme
érdekében. Az alábbi táblázat azt jelzi, hogy az innováció melyik részét védheti meg a
fent említett szellemi tulajdonjogokkal és mi az a maximális védelmi időszak, amelyre
a szabadalmat rendszerint biztosítják.

Forrás: Gassmann & Bader (2006)

A szellemi tulajdonjogok védelméhez azonban bizonyos kritériumokat teljesíteni kell.
Például Németországban az innovációnak újdonságot kell mutatnia, a feltalálói
tevékenységnek ipari felhasználásra alkalmasnak kell lennie, és technikai jellegűnek
kell lennie. A szabadalmat csak akkor adják ki, ha az összes kritérium teljesül. A
szabadalmat azonban csak abban a régióban adják meg, ahol azt regisztrálták. Ha a
feltaláló több országban meg kívánja védeni az innovációját, akkor hozzáadhat
további országokat, az egész EU-t (EU-szabadalom), vagy akár a Világszabadalomra
(WO-szabadalom) is jelentkezhet. A találmányt a másolástól csak a védett
országokban védik. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a megnövekedett ország
létszámmal mind a szabadalmi bejelentési eljárás, mind a szabadalom önmagában
drágábbá válik.
5.3. Gazdasági etika
(http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/2-2-the-individual-approachto-ethics/)
Az üzletemberek kétféle etikai kihívással szembesülnek: etikai dilemmákkal és etikai
döntésekkel. Az etikai dilemma morálisan problémás helyzet, amelyben két vagy több
olyan alternatíva közül kell választani, melyek nem egyformán elfogadhatók a
különböző csoportok számára. Ilyen dilemmát „jó a jó-ellen” döntésnek hívnak, és
általában öt lépésben oldják meg:
Hogyan nézzünk szembe egy etikai dilemmával?
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1
2

3
4
5

• Definiáljuk a problémát és gyűjtsük össze a releváns tényeket.
• Határozzuk meg a megvalósítható lehetőségeket.
• Értékelje az egyes lehetőségek hatását az érdekeltekre.
• A legmegfelelőbb intézkedés kiválasztási kritériumainak meghatározása.
• A legjobb opció kiválasztása a meghatározott kritériumok alapján.

A „jó a rossz-ellen” típusú etikai döntés az, amelyben egy megfelelő (etikus) és rossz
(etikátlan vagy egyenesen illegális) választási lehetőség van. Ha határozottan
etikátlan vagy illegális döntést hoz meg, akkor etikai vétséget követett el. Ha egy etikai
döntésnek tűnő helyzettel áll szemben, a következő kérdések javíthatják az esélyét
annak, hogy etikus döntést hozzon:
Kérdezd meg magadtól:
1
2
3
4
5

•A cselekvés illegális?
•Bizonyos csoportok számára igazságtalan?
•Ha megteszem, rosszul fogom érezni magamat?
•Szégyellném-e elmondani a családomnak, barátaimnak, munkatársaimnak vagy főnökömnek?
•Zavarba hozna-e, ha a helyi lapban írnának a cselekedetemről?

Ha az öt kérdés bármelyikére igen a válasz, akkor valószínűleg valami olyat tervez
csinálni, amit nem kellene.
Mint a fenti öt kérdésünkből is látható, a legtöbb etikai probléma meglehetősen
egyszerű. Mások sajnos bonyolultabbak, de öt kérdéses tesztünk segíthet
figyelmeztetni önt, hogy különösen nehéz döntéssel kell szembenéznie, gondosan
gondolja át, és talán konzultáljon másokkal. A helyzet olyan, mint ha egy közlekedési
lámpa felé haladna. A piros és a zöld lámpák könnyűek; tudja, mit jelentenek és hogy
pontosan mit kell tennie. A sárga lámpák trükkösebbek. Mielőtt eldöntené, hogy
melyik pedálra kell rálépni, próbálja meg az öt kérdést feltenni. Ha egyetlen egy igent
is kap, jobban jár, ha inkább a fékre tapos. (Online Ethics Center for Engineering and
Science, 2006).
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5.4. Gyakorlati feladat
Átlagosok tragédiája - Utasítások a játékkezeléshez
A forgatókönyv
A résztvevők öt halászhajó legénységét alakítják. Minden hajó ugyanabból az
állományból fogja ki a halakat. A halászat az egyetlen bevételi forrás az összes
legénység számára. Minden legénység hosszú távon a lehető legtöbb halat akarja
elkapni. Ugyanakkor be kell tartaniuk a kvótát; minden hajó legfeljebb az állomány
15% -át halászhatja ki.
Szükséges eszközök
-

a játék utasításainak másolata minden csoportnak
PC/laptop vagy számológép a százalékos számítások elvégzéséhez
Tábla, poszter, okos telefon vagy számítógép az eredmények
bejelentésére

A játék menete
A játék előkészítése
1. készítse elő a táblát/posztert az eredményekhez (szükség esetén takarja el a
játék kezdetéig)
2. a számításokhoz készítse elő a PC / laptop vagy számológépet
3. a játék forgatókönyvét és a szabályait ismertetik
4. minden csoport kap egy játék kézikönyvet
5. a kérdéseket tisztázzák
6. a személyzetnek meg kell adnia a hajó nevét
7. a halállomány méretének megadása: 100 tonna (megváltoztatható, ha kell,
például 1000 tonnára)
8. a kör eleje (a halászati szezon): a személyzet meghatározza fogási kvótát. A
mérlegelési időszak korlátozott (kb. egy perc).
9. a játékmenedzsment kéri a csoportok értékeit és kiszámítja az eredményeket
(lásd a táblázatot). A halállomány felépül és 30%-kal nő (a számukat meg kell
szorozni 1.3-mal).
10. Minden értéket minden csoportnak bejelentenek, vagy jól látható módon
feljegyeznek.
11. A következő kör elindul.
A játékmenedzsment eldönti, hogy hány forduló után áll le a játék. Számos fordulóra
van szükség, amíg a halállomány alakulása előre látható lesz. A játék a
következőképpen zárható:
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- Ha az állományt nagyon gyorsan kihalásszák, egy vagy két újabb fordulót kell
játszani, hogy megmagyarázzák a résztvevőknek következményeket: Senki sem fog
említésre érdemes mennyiséget kifogni.
- Ha az egész csoport egy olyan játékstratégiát alakít ki, amely hosszú távon megőrzi
a halállományt, a játék befejezhető.
Kiértékelés
Végül közös kiértékelést kell végezni. Megvitatjuk a hajószemélyzetek különböző
viselkedését: Mely stratégiák vezetnek az egyes csapatok sikeréhez egyetlen
körben? Mi lenne értelmes hosszú távon és kifizetődő mindenki számára?
Gyakori játékprogressziók:
- Általában egy vagy két csoport úgy dönt, hogy a játék elején nagy fogásokat tesz.
Ez csökkenti a halállományt, így minden csapat kevesebb hozamot kap.
- Ha a megállapodások megengedettek, általában a fogások szabályozására
törekednek, hogy az állományt megőrizzék. Általában ezek a kísérletek sikertelenek
- vagy azért, mert az egyes csapatok nem tartják be őket, vagy mert a csoport rosszul
ítéli meg a lehető legnagyobb kifogható mennyiséget.
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6. fejezet - Teszt

Igaz/Hamis kérdések
1) A költségszámítás a belső információk elsődleges forrása
Igaz ⃝
Hamis ⃝
2) A top-down elemzés egy piaci tanulmány, amely figyelembe veszi a piaci
volumenet, valamint a piaci potenciált és a várható piaci növekedést
Igaz ⃝
Hamis ⃝
3) A halmozott cash flow nem a jövedelemkimutatás módszertanán alapul
Igaz ⃝
Hamis ⃝
4) A mérleg a monetáris pénzügyi terv egyik eszköze
Igaz ⃝
Hamis ⃝
Megoldások

Állítás száma

IGAZ

1

2

x

x

3

4

HAMIS

x

x
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Több választás (több válasz is lehetséges):
1) A pénzügyi tervezés alapvető elemei:
A. Likviditáskezelés
B. Eszközbeszerzés
C. Működő tőke
2) Az első évben a pénzügyi fejlődést … alapon kell felvázolni.
A. Havi
B. Negyedéves
C. Éves
3) A Rogers által bemutatott innovációs-diffúziós görbe elemzése
megmutatja…
A. Magas hajlandóságot az innováció befogadására
B. Új termékekre való nyitottságot
C. Egyre több részmunkaidős alkalmazottat
4) Az átlagos kockázati tőkebefektető várhatóan körülbelül hány százalékos
éves hozamot vár a startuptól?
A. 15 %
B. 30 %
C. 45 %

Megoldások

Állítás száma

Helyes

1

A,B,C

2

A

3

A,B
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4

B
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EUROSTART PROJEKT
4. MODUL - VEZETÉS ÉS KEZDEMÉNYEZÉS

A projektet finanszírozta: Erasmus+ / Key Action
2 - Cooperation for innovation and the exchange

Erasmus+

of good practices, Strategic Partnerships for VET
education
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1. A készségről általában
A vezetés az egyén képességének tekinthető; egyesek vezetőnek születtek, míg
másoknak rendkívül keményen kell dolgozniuk ahhoz, hogy e tulajdonságok és
készségek egy részét megszerezzék. A vezetést nagyon nehéz meghatározni, de néha
úgy határozzák meg, hogy egy képesség arra, hogy másokat motiválni tudj, hogy
fejlődjön, valamint képes legyen alkalmazkodni minden helyzethez.
A kezdeményezőket úgy jellemzik, akik valamit kezdeményeznek valamit, és
általában üzleti szempontból használják, hogy leírjanak valakit, aki képes önállóan
eldönteni, hogy mit tegyen, azt mikor tegye, teljesen függetlenül. Határozottan úgy
vélik, hogy nem lehetsz vezető, ha nincs kezdeményező erő benned.
A vezetés és a kezdeményezés rendkívül fontosak, és az egész vállalkozásban
alkalmazzák. A vezetést általában az üzletvezető vezeti, és segít abban, hogy mások
megtalálják a módot, vagy találjanak motivációt a kemény munka folytatására.
Azonban bárki, aki az üzletben van, bizonyíthatja vezetői tulajdonságait. Az olyan
tettek, mint mások segítése, vagy akár egy munkatárs motiválása, hogy gyorsabban
végezzék el a munkát, önmagukban vezetői tett.

2. Tanulmányi célok
A vezetés és a kezdeményezés fő tanulmányi célkitűzései a következők:
-

Kritikus gondolkodási készségek megszerzése és fejlesztése: ahhoz, hogy
hatékonyan vezethessünk vagy kezdeményezhessük, szükség van arra, hogy
kritikusan láthassuk a helyzetet, mivel lehetővé teszi, hogy egy átgondoltabb
választást lehessen tenni.

-

Használd a döntéshozatali folyamatot: amikor más emberek felelősek
vezetőként, nem elég csak választani; logikus oka van a választásoknak. Ebből
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kifolyólag a döntéshozatali folyamat használatának megtanulása lehetővé
teszi, hogy több képzett döntést hozz.
-

Légy tudatában az összes vezetői elméletnek: nem egyetlen út van a vezetők
számára; a legjobb mód sok változótól függ, és ami az egyik szervezet
számára jobb, katasztrofális lehet egy másik számára; ezen túlmenően, az idő
múlásával egy szervezet helyzete más vezetési mód használatára
kényszerülhet. Ezért fontos tudni a fő vezetői elméleteket.

-

Értsd meg a sokféleség fontosságát, és hogy hogyan befolyásolhatják a
vezetés és a kezdeményezés döntéseit: a kultúra sokfélesége, a gondolkodás,
az erkölcs, az értékek… befolyásolhatják azt, ahogyan a vezetőid látnak
téged. Fontos figyelembe venni, hogy senki sem ugyanaz, és nem számíthat
arra, hogy ugyanúgy gondolkodnak, mint te; senki nem akar olyan vezetőt,
aki nem tudja megérteni a különböző nézeteket.

-

Értsd meg az önbizalom fontosságát: ha egy vezető vagy egy kezdeményező
nem bízik a meghozott döntésben vagy döntésekben, hogyan menne az a
többieknek? Az önbizalom megszerzése létfontosságú más emberek
bizalmának megszerzéséhez.

-

Értsd meg, hogy vezetőnek vagy kezdeményezőnek lenni nem csak egy
pozíciót jelent, hanem viselkedés- és gondolkodásmód. Ha nem birtoklod
azt, akkor nem leszel hatékony vezető, és a kezdeményezéseid nem
maradnak meg.

3. Képzési prioritások
Számos cikk által végzett kutatás szerint nemcsak egy helyes mód van arra, hogy az
emberek vezetői betekintést nyerjenek, hanem inkább a helyzettől függ. Az induló
vállalkozásokban az egyik módja annak, hogy biztosítsuk az egyének vezetési
vonásait, az lenne, ha az alkalmazottakat kiképeznénk. Ez azért fontos, mert az
induláskor valószínű, hogy a munkavállalók kevés tapasztalattal rendelkeznek, így
fontos, hogy megfelelő képzésre kerüljön sor.
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A coaching ebben a helyzetben a mentorálásra/a munkavállalók segítésére, a
munkahelyi helyzetekre vonatkozó ismeretek és ismeretek megszerzésére
vonatkozik. Azok a továbbképzések, amelyek segíthetnek a munkavállalóknak
abban, hogy betekintést nyerjenek a vezetésbe, új felelősségeik lesznek. Ez jó módja
lehet az egyének kiképzésének, mivel önállóan dolgoznak, és saját maguk találnak
megoldásokat, ami a vezetés kulcsfontosságú eleme. Példa arra, hogyan lehet ezt
megvalósítani az új, kihívást jelentő feladatok bemutatásával, amelyek a szokásos
feladataikhoz képest nagyobb jelentőséggel bírnak az üzletág számára (azonban ez
attól függ, hogy milyen bizalmat gyakorol az egyén).
Tehát ezen elmélet alapján az új felelősségvállalás segít a gondolkodás és a bizalom
készségeinek növekedésében; egy olyan gyakorlat, amelyet fejleszteni lehet, és
munkahelyi rotációt foglal magába. Például, a munkavállalók számára lehetővé teszi
a szerepek napi megváltoztatását, hogy új szerepeket kipróbálhassanak, és jobban
megértsék az egész szervezetet, valamint kölcsönhatásba lépjenek a különböző
emberekkel, ami növeli bizalmukat. Végső soron a munkahelyi rotáció lehetővé teszi
az emberek számára, hogy „komfortzónájukon” kívül szerezzenek tapasztalatot, és
felfedezzék a kihívást jelentő területet, ami ismét a magabiztosság növekedéséhez
vezet, hogy ezután fejlessze vezetői tulajdonságait.
Összefoglalva, a vezetést nehéz tanítani, mivel néhány vezetői jellemvonás inkább
tulajdonság. Mindezek alapján olyan szempontokon, mint az objektív gondolkodás
képessége, a bizalom és a kommunikációs készségek - amelyek mind a vezetői
szerephez elengedhetetlenek – lehet dolgozni és javíthatók.
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4. Modul felépítése
1. fejezet - Bevezetés
Függetlenül attól, hogy milyen aspektusát elemzed az életednek, ha van egy csoport,
több mint valószínű, hogy van köztük egy vezető. A vezetés az élet minden részében
lényeges jellemvonás, és ez természetesen az üzleti világra, és különösen az induló
vállalkozásokra is igaz
Annak érdekében, hogy sikeres legyen a start-up, nem elég, ha nagyszerű ötletekkel
és nagyszerű csapattal rendelkezünk; nagy csapat kapitánynak is kell lenni; hogy
képesek legyünk vezetni és véghez vinni a kezdemnyezést amikor egy új döntést kell
hoznunk, ami megkülönbözteti azokat a nagyszerű csapatokat, azoktól amelyek
elsüllyednek.
Ebben a modulban látni fogjuk a vezetés és a kezdeményezés fontosságát, és hogyan
kell ezeket a kompetenciákat ápolni annak biztosítása érdekében, hogy valami
pozitívat adjanak hozzá az indulónak és a csapatának. Nemcsak megtudjuk, hogy
ezek a fogalmak milyenek, hanem a fő előnyök, amiket személyként biztosítanak, és
hogyan lehet őket az egyes indításokhoz és helyzetekhez igazítani a pozitív
eredmény biztosítása érdekében.
A modul végén remélhetőleg elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek a
vezetésről és a kezdeményezésről, hogy használhassátok a magnéletetekben, de azt
is, hogy bemutassátok a munkatársaitonak.

2.fejezet - Célok
A modul fő célja annak biztosítása, hogy a tanulók világosan megértsék a vezetés és
a kezdeményezés fogalmát, és megismerjék a sikeres szervezethez fűződő hatalmas
összefüggést. Ezért a modul céljait a vezetés és a kezdeményezés mögötti tanulási
célokhoz igazítjuk.
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A modul végén a tanulók képesek leszenek:
-

Megértik a vezetés és a kezdeményezés fő koncepcióját, valamint annak
fontosságát az üzleti területen, valamint a magánéletben.

-

Tisztában lesznek a vezetés főbb elméleteivel, beleértve a legjobb
esettanulmányok használatával és az egyes vezetési elméletek ajánlásaival.

-

Megismerik a kritikus gondolkodás jelentését és fontosságát az oktatásban
hozott döntések meghozatalában.

-

Ismerik majd és követik a kritikus gondolkodás biztosításához szükséges
lépéseket, és hasznosítják majd a kritikus gondolkodáshoz szükséges hasznos
ismereteket.

-

Megtudják, hogy mennyire fontos az önbizalom a vezetőknek, és azoknak is,
akiket vezetni fognak.

-

Megértik, hogyan lehet építeni az önbizalmat, és hogyan lehet előmozdítani
a vezetőink közötti bizalmat.

-

Tudatában lesznek annak, hogy fontos a döntéshozók, mind vezetők és
kezdeményezők is egyaránt. Megismeri a logikai döntéshozatal folyamat
előnyeit.

3. fejezet- Vezetési elméletek
3.1. Mit jelent a vezetés?
A vezetés nem feltétlenül kapcsolódik a hatósághoz. Annak ellenére, hogy nincs
meghatározva a „vezetés” fogalmának, vannak olyan szempontok, amelyeket a
vezetőnek

kell

összegyűjtenie,

és

amelyek

általánosan

elfogadottak.

Megpróbálhatnánk meghatározni egy vezetőt olyan személyként, aki befolyásolja és
irányítja az embereket, akik önkéntesen, bizonyos és konkrét módon követik a
vezetőt, hogy elérjék a kitűzött célokat.
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Általában a vezetést másként kezelik, mint a menedzsmentet. Míg a menedzsment
a tervezési, vezető, ellenőrző és szervező feladatok ellenőrzésének folyamata, a
vezetés inkább inspiráció, motiváció és kommunikáció. Emiatt a menedzserek
átvehetik a vezetők alakját, ha rájuk is jellemzőek ezek a tulajdonságok.
Másrészről, a menedzserek nem mindig vezetők, mivel munkájuk néha csak a
hatósághoz kapcsolódik, és munkájuk korlátozott, hogy utasításokat adjanak,
amelyeket a beosztottaknak követniük kell. Egy másik különbség a menedzser és a
vezető között az lenne, hogy a vezetőknek nem kell feltétlenül hatósági pozícióban
lenniük. Valójában bárki lehet vezető a megfelelő készségekkel és célokkal, jó
támogatással és megfelelő eszközökkel.
A menedzser alakja rendszerint kapcsolódik a szervezethez, míg a vezetőnek
innovatív módon kell követnie, és hajlandónak kell lennie a változásra és javításra,
lehetővé téve más alkalmazottak számára, hogy saját hozzájárulást nyújtsanak. A
vezetőknek egy másik jellemzője, hogy egyedülálló. Míg a menedzserek rendszerint
másolják a menedzsment vállalat által létrehozott módszert, az ideális vezetők saját,
egyedülálló, hiteles és személyes módon vezetik az embereket. A vezetőknek
kapcsolatba kell állniuk az emberekkel, és kapcsolatot kell kialakítaniuk velük, annak
érdekében, hogy kövessék az utat, míg a menedzserek nagyobb valószínűséggel
keresnek egy jó struktúrát vagy rendszert a célok elérése érdekében.

JÓ
VEZETŐ

JÓ
MENEDZSER
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Annak ellenére, hogy több tucat vezetési stílus és elmélet létezik, bizonyos
készségeket állíthatunk be, amelyekkel egy jó vezetőnek kell rendelkeznie:
-Vízió: Egy jó vezető tudja,hogy mi a kezdete egy csapat forgatókönyvének, hova
akarnak menni, és hogyan kell elkezdeni, bevonva az egész csapatot a célok
listájának elérése érdekében.
-Kommunikációs készségek: a vezetőknek hitelesnek, egyedinek kell lenniük, és jó
kapcsolatot kell kialakítaniuk a csapaton belül. Ez akkor valósulhat meg, ha a
kommunikáció hatékony, tömör és közvetlen a csapattal. Hatékonyan tájékoztatniuk
kell csapataikat arról, hogy mit várnak tőlük, milyen szerepük van, és mi a helyzet
minden pillanatban (még ha nehéz is a helyzet).
-Lelkesedés: A pozitív energia elengedhetetlen, ez egyénileg és együttesen motiválja
a csapatot. A vezetőknek bátornak kell lenniük, és pozitív és optimista energiát kell
átültetniük a csapatba.
-Inspiráció: A vezetőknek munkatársaik inspirációjának kell lenniük (vagy legalábbis
az inspiráció részének). Emiatt meg kell tanulniuk, hogyan inspiráljanak minden
alkalmazottat, hogy motiválják a munkát, és személyes, szakmai és csapatcélokat
érjenek el, és bátorítsák őket, hogy felfedezzék mindezt.
-Az innovásióra és változásra való képesség: A vezetőknek képesnek kell lenniük a
hagyományos status-quo kihívására, és ki kell próbálniuk innovatív és áttörő
eszközöket és módszereket is, igyekezni minden egyes nap feljlődni. A vezetőnek
képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa, milyen tulajdonságokkal nem
rendelkezik, és meg kell tanulnia őket.
-Csapat készségek és küldöttség: A vezetőnek bíznia kell a csapatban, különben
lehetetlenné tenné, hogy működjön. A vezetőnek ismernie kell a csapatot, ismernie
kell a személyes és szakmai készségeit és lehetőségeit, és ennek megfelelően ki kell
próbálnia különböző módszereket arra, hogy ösztönözze őket arra, hogy a célokat
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csapatként érjék el, és együttműködési munkát biztosítsanak. Továbbá, a
vezetőknek fel kell mérniük a víziójukat.
-Elszámoltathatóság, őszinteség és integritás: a jó vezetőknek mindig etikus és
felelős módon kell cselekedniük, csak olyat ígérjenek, amit meg is teszenk és mindig
tartsák a szavukat. Ezáltal nyerik el a vezetők a csapataik bizalmát. Nem szabad
ígéreteket tenniük, amiket nem tudnak betartani, és rendelkezzenek empátiával.

3.2. A vezetés mögötti főbb elméletek
Mivel a vezetési koncepció létezik, nagy vita zajlott arról, hogy milyen készségek
vagy jellemzők tesznek valakit vezetővé. Mindig is létezett a kettősség a született
vezető és a tanult vezető között, de némely ember mégis olyan képességekkel
születik, amelyek könnyebbé teszik, hogy vezetővé váljanak, a „vezető születésű”
elképzelés azonban már régimódi. Az elsődlegesen elfogadott elképzelés az, hogy
egy jó vezető, némi képességet gyűjt mint tapasztalat, elkötelezettség, türelem,
hallgatásra és tárgyalásra való készség, és akik mindig szeretnék erősíteni a saját
képességeiket, tudásukat és módszereiket.
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A kutatók számos különféle vezetői képességet fedeztek fel, megkülünböztetve
számos minőséget amellyel a vezetőknek rendelkezniük kell. A vezető alakjának
azonban olyan képességeket
kell összegeznie, amelyek által
motiválja

és

inspirálja

emberek

csoportját,

a

akiket

vezet.
Figyelembe

véve

Naylor

elméleteit, aki megkülönbözteti
a vezetőt és a menedzsert, a
vezetőnek

újra

össze

kell

egyesítenie a „szívből” származó
készségeket,
bátorság,

mint

a

vízió,

képzelet,

kezdeményezés, szenvedély…
Most megnézzük a főbb elméleteket a vezetésről, a különbségeikről és az egyes
vezetők magatartásáról:
A Nagyember elmélete
Általában úgy vélték, hogy a vezetés velünk született képesség volt, ami azt
jelentené, hogy vezetőnek születni kell, másképp nem jöhet létre. Ez az elmélet
gyakran elismerte a vezetőt bálványként. Mindazonáltal ez az elmélet elavulttá vált,
mivel bebizonyosodott, hogy a vezetői készségek megszerzése megtörténhet.
Valójában igaz, hogy néhány ember több vezetési képességet örököl, de nem jelenti
azt, hogy csak vezetők válhatnak belőlük.
A vezetés jellemvonás elmélete
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Ez az elmélet azt tanulmányozta, hogy az egyénnek milyen egyedi és sajátos vonásait
kell követnie ahhoz, hogy jó vezetővé váljon. Más szavakkal, egyes személyiségeket
vagy magatartásokat összekapcsolt a vezető figurával. Az elmélet nagy mennyiségű
elengedhetetlen tulajdonságot tartalmazott, így nehéz volt megpróbálkozni vele. Ez
az elmélet nem magyarázza meg azokat az embereket, akiknek ezek a tulajdonságai
vannak, de úgy döntenek, hogy nem válnak vezetőkké.
A vezetői készségek elmélete
Ez az elmélet azt is megállapítja, hogy az a vezető, aki bizonyos tulajdonsággal
renelkezik, az egyéni és örökölt tulajdonságok helyett, ezek csak általános készségek
vagy tulajdonságok, amelyek tanulhatók. Ezért, ha vezető akarsz lenni, és szeretnéd
követni és motiválni az embereket, szükséged van személyes, elméleti és technikai
készségekre.
Szituációs vezetői elmélet
Ezt az elméletet figyelembe véve a tökéletes vezető nem létezik. Emiatt a tökéletes
vezető az, aki a helyzettől és az igényektől függően ki tudja igazítani a vezetési
módot. Ennek érdekében a vezető bizonyos cselekedetei vagy személyes készségei
jobban illeszkednének egy helyzetbe, mint a többiekben, a körülményektől függően.
Készenléti elmélet
A helyes vezető megtalálása minden helyzetben a körülményektől függ. Ezért a
helyzettől függően jobban illeszkedik egyik vagy másik személy, de soha nem
ugyanaz, mivel minden vezetőnek különböző tulajdonságai vannak, készségei, és
másképp boldogul a különböző helyzetekkel.
Tranzakciós/menedzsment vezetés
Megmagyarázhatjuk ezt a fajta vezetést a vezető és a követői kölcsönösségével és
viselkedésükkel. A vezető vállalja az ellenőrzést és a szervezést, rendszeresen

120

értékelve a követők teljesítményét. A vezető megfigyeli, hogy a követők mit akarnak
és segít nekik, de olyan rendszert hoznak létre, amely kombinálja a büntetéseket és
jutalmakat, mindig megtartva a status quo-t és az irányvonalat. Továbbá a Maslow
piramis alapszintű szükséglet-elégedettségét követi, és szigorú határokat tart fenn a
vezető és a követő között
Transzformációs / kapcsolati vezetés
A transzformációs vezetés ma a leginkább tanulmányozott és használt stratégia. Ez
a vezetési modell igyekszik fejleszteni a követőket és igényeiket, lelkesíteni és
bátorítani őket. Ahogyan azt a neve is mondja, a követők arra törekednek, hogy
átalakítsák magukat, a személyes és szakmai fejlődés elérése érdekében. Ezért a
vezetők eredményeket kapnak a környezet és a kapcsolatok proaktív javítására, a
közösség ápolására és a követők motiválására és inspirációjára, nagyszerű
eredmények elérésére. Az ilyen típusú vezetőnek különleges tulajdonságokat kell
magunéknak tudni:
-Kiváló kommunikációs készségek.
- Jó a helyzetek azonosításában.
- A követők szükségletei a sajátjuk felé helyezik.
-Optimista, bátorító, innovcióra és kreativitásra ösztönöz, legyen egy olyan modell,
akire felnéznek.
- Hallgassa meg a követők ötleteit és megoldásait.
-Példa alapján vezet.
Részvételi elmélet
Ez az elmélet a többiek ösztönző részvételén és az összes lehetséges ember
bevonásán alapul, hogy elkötelezettnek és együttműködőnek érezzék magukat. Ez a
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vezetés mindenkit figyelembe veszi, és ennek következtében a követők érezni fogják
a relevanciájukat, és a csapat sikerére összpontosítanak.
This theory is based on the encouraging participation of the others and involving all
the possible people to make them feel committed and collaborative. This leadership
will take everyone into account, and because of that, followers will feel the
relevance they have and will focus on the success of the team.
Szolgálati vezető elmélet
A Servant Leader elmélete a követői igények azonosítására és a kölcsönös bizalom
és szolgáltatások környezetének megteremtésére összpontosít.
The Servant Leader theory focuses on identifying followers’ needs and creating an
environment of reciprocal trust and services.

3.3. Gyakorlati tevékenység

•

Útmutató:

Ez a tevékenység azt akarja megmutatni, hogy mennyire fontos, hogy jó vezetőnek
lenni az emberek irányításához, és megmutassa ennek a nehézségeit. Két
csoportnak kell lennie, mindegyik csapat legfeljebb 5 fő. Szükséged lesz két edényre
(az egyik tele vízzel és a másik üres legyen), 5 csészére, 5 szembekötőre (lehet
szemmaszk, sál,…) 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
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és 1 követője lesz. A követők szemeit be kell kötni, és a cél az lesz, hogy töltsék át
az üres edénybe a vizet, úgy, hogy a teli edény vízét 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 fealdat, hogy
különböző formákat alkossanak: egy csillagot, egy házat, egy személyt,… Az érdekes
dolog ebben a tevékenység a végső beszélgetés, ahol a csapat megpróbálja
azonosítani a vezetőt vagy vezetőket, és hogy milyen típusú vezetést használtak, ha
a követőknek ez megfelelt-e, hogyan érezték magukat, stb. és próbálják meg levonni
a végső következtetést.
•

A torony

2,3 vagy 4 csapat legyem (attól függően, hogy hányan vannak, de minden csapatban
4-6 fős legyen). Minden csapat kap egy tollat, egy ceruzát, két papírlapot, egy radírt,
egy üveget és ragasztószalagot. Mindegyik csoportban less egy vezető, és a
legmagasabb tornyot kell építeniük 10/15 perc alatt, azt használva, amijük van.
Legyen egy záró megbeszélés arról, hogy a vezető milyen volt, hogyan érezték
magukat a követők, hogy a vezető szigorú volt-e, hogy együtt tudnának-e dolgozni,
hogy úgy érezték-e, hogy csapatként dolgoztak együtt, hogy a vezető meghallgattae őket ...

4. fejezet - Kritikus gondolkodás
4.1. Mit jelent a kritikus gondolkodás?
Egy olyan világban, ahol néhány órán belül több információ áll rendelkezésre, mint
a száz évvel ezelőtt évek alatt, akkor könnyen lehet hamis információba botlani, ami
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félreértéshez vezet és ezért rossz döntésekhez. Ennek elkerülése érdekében
tudatosnak kell lennünk, és távol kell tartanunk a téves információkat és a kritikus
gondolkodástól, erre egy kiváló eszköz.
A név ellenére a kritikus gondolkodás nem arról szól, hogy kritikusak legyünk. Arról
van szó, hogy hogyan dolgozzuk fel az információt, hogyan kell kutatásokat végezni,
és hogyan kell eldönteni, hogy kreatívak, alkalmazkodóak és elfogadóak legyünk, és
hogyan hozzunk jobb döntéseket. Nem a vélemények elfogadása vagy elutasítása,
hanem az információk elemzése és a saját létrehozása. Ezért aktívnak, nem
passzívnak kell lenni, és értékelni kell a követelés minden részét.
A kritikus gondolkodás olyan gondolkodásmód, amely ellentétben áll a különböző
érvekkel, értékelve a következtetések autonóm módon történő megszerzéséhez
szükséges információkat. Más szóval, az a fajta tudás, hogy hogyan kell használni az
információkat új ismeretek megszerzésére, saját önálló álláspont létrehozására,
döntések meghozatalára és problémák megoldására.
Ellentétben azzal, amit néhányan gondolnak, a kritikus gondolkodás nem az
információ felhalmozása vagy a fogalmak memorizálása lenne. A kritikus
gondolkodónak nem kell a legjobb memóriával rendelkeznie, arról van szó, hogyan
kell feldolgozni a kapott információkat, hogy saját ötleteit és véleményeit hozza
létre.
A kritikus gondolkodás fejlesztése több és sokféle okból is hasznos lehet:
- Nemcsak a tudományos életben segít, hanem életünk minden aspektusában,
hiszen hozzájárul ahhoz, hogy a gondolkodás világosan és ésszerűen fejlődjön.
- A gondolkodás kritikus képessége segít abban, hogy a kreativitást fejlesszük,
amikor arra van szükség, hogy nyitott gondolkodásmódot, új ötleteket alakítsunk ki
és „gondolkodjunk a kereteken kívül”.
- Mivel jól tájékozottak vagyunk, jobb döntéseket hozunk.
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- A kritikus gondolkodás nagyszerű eszköz az önreflexió megteremtésére, mivel
előtérbe helyezi gondolatainkat, értékünket és érzéseinket.
- A kritikus gondolkodás fejlesztése segíti az ésszerű és eredeti érvek létrejöttét.
- Képes objektíven elemezni a helyzeteket és megoldani a bonyolult problémákat .
A „Munkák jövője” című beszámoló, amelyet a Világgazdasági Fórum 2016
januárjában adott ki, a kritikus gondolkodást az egyik alapvető készségnek
tekintette, amelyre számos iparágnak, vállalkozásnak és pénzügyi vállalatnak
szüksége lesz 2020-ban.

4.2. A kritikus gondolkodás lépési
A kritikus gondolkodás nem velünk született dolog. Valójában megtanulható,
erőfeszítést igényel, mivel metakognitív készség. A metakogníció arra a tudásra és
irányításra utal, amely az emberek a gondolkodása felett van, „gondolkodás
gondolkodásról” néven ismert, és hasznos, függetlenül attól, hogy ki vagy, vagy
milyen környezetben vagy.
Nincsenek univerzális lépések a kritikus gondolkodás művelésének megtanulására,
de néhányat összegyűjthetünk az induláshoz.
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Mivel a kritikus gondolkodás az információk elemzésével kezdődik, függetlenül attól,
hogy magunk kerestük volna, vagy véletlenül találtuk meg, néhány lépést
követhetünk, hogy ezt az információt jó módon használjuk:
Fogalmazd meg a kérdésed: Először is tudnod kell, hogy mit szeretnél elemezni, és
miért
Elemezd a forrást a következőképp: Ki mondta? Mikor? Hogyan finanszírozták a
kutatás? Milyen módszereket alkalmaztak? Ez objektív volt? Mi hagytak ki?
Hasonlítsdössze más forrásokkal: minél több információt kapunk, annál jobb a
megértés.
Fedezz fel több szempontot: lépj vissza a helyzetbe, és nézd meg az összes szöget
minden egyes szempontból.
Gyűjts össze az információidat.
Tedd félre a saját elfogultságodat és feltevéseidet: Az objektivitás elengedhetetlenül
fontos a kritikus gondolkodásban.
Tekintsg meg a fejleményeket, és nézd meg az összes lehetséges következményt.
Szintézis: az összes információ összegyűjtése és a saját vélemény létrehozása.
4.3. Hasznos képességek a kritikus gondolkodáshoz
A California Critical Thinking Disposition Inventory1 egy valóban hasznos teszt, mivel
a kritikai gondolkodás diszpozíciós aspektusait felmérésekkel méri. Figyelembe véve
azokat a tényezőket, amelyeket mérni akar, azonosíthatunk különböző készségeket,
amelyeket a kritikus gondolkodás elérése érdekében javíthatunk:

1

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-AttributesTests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
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- Igazságkeresés: az igazságkeresés az a hajlandóság, hogy minden helyzetben
mindig keressük meg a legjobb megértést vagy megoldást, figyelembe véve az
összes részletet. Ahhoz, hogy igazságot keress, félre kell tenned az elfogultságaidat,
előítéleteidet és feltevéseidet, és meg kell próbálnod keresni a jobb, elfogulatlan
magyarázatot.
-Nyitott gondolkodásmód: A nyitott gondolkodásmód a többi ember szemléletének
tolerlására összpontosít, akár tetszik az nekünk, akár nem. Más szóval, ez az a szokás,
hogy másoknak lehetővé tesszük, hogy kifejezzék véleményüket, amellyel nem
feltétlen értünk egyet. Ez a készséghez szükséges egy interkulturális és vegyes
világban, mint a miénk, és elengedhetetlen más nézőpontok és álláspontok
elfogadásához.
- Elemzés: tendencia a helyzet vagy terv lehetséges következményeinek
előrejelzésére, figyelembe véve azokat a cselekvés előtt.
- Rendszeresség: A rendszeresség az a készség, amely magában foglalja a
problémák, nehézségek vagy kérdések szervezett, fegyelmezett és rendezett
megközelítését.
- Bizalom az indoklásban: egy szokás, amely a reflektív gondolkodással kapcsolatos
problémák megoldása egy gondos, áttanulmányozott és „előnyök és hátrányok
kiegyensúlyozott” módon.
- Inkvizitivitás: az inkvizitivitás az a tendencia, hogy messzebbre kell mennünk attól
a ponttól, ahol lennünk kellene, a hajlandóság, hogy többet tudjunk, vagyis a
szellemi kíváncsiság, ami új ismereteket szerez.
- Az ítélet érettsége: Az ítélet érettsége az, hogy reflektív ítéletet hajtsanak végre,
ha van egy megoldandó probléma, vagy döntést kell hozni. Más szóval, az a
képesség, hogy tudjuk, hogyan kell megérteni és hogyan kell viselkedni a probléma
bonyolultsága ellenére.
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Mivel a „kritikus gondolkodás” nem egyetlen fogalomra utal, de sok különböző
készségre van szükség, amelyeket meg kell tanulni, tudást és sok gyakorlatot igényel.
Mindazonáltal ez nem működne megfelelő motiváció és hozzáállás nélkül, mivel egy
személy azért válik kritikus gondolkodóvá, mert azt akarja, nem véletlenül. Mindez
egy kíváncsi elmével kezdődik, de önképzést ad, néhány kulcsot követve (például:
legyen nyitott a vita, non-stop tanulás, a fent látható lépések), hogy hajlandó
támogatni ezt a kíváncsiságot és tudatos erőfeszítést, amíg megkérdezed magad a
környező világról és válaszolsz egy „kritikus gondolat”-tal.

4.4. Gyakorlati tevékenység
•

Kognitív Reflexciós Teszt

Próbálj meg az alábbi kérdésekre válaszolni 3 perc alatt csoportkban.
1. Egy baseball ütő ás egy labda $1.10-ba kerül összesen. Az ütő több mint $1.00-ral
kerül többe, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?
2. Ha 5 gépnek 5 perce kerül 5 kütyüt csinálni, akkor mennyi időbe kerül 100 gépnek
100 kütyüt csinálni?
3. Egy tóban van egy liliomfolt. Minden nap a folt mérete megduplázódik. Ha 48
napot vesz igénybe, amíg a folt lefedi az egész tavat, mennyi ideig tart a foltnak a tó
felének lefedésére?
Megoldások: https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php
Ebben a tevékenységben az a szép dolog, hogy általában az emberek megpróbálják
megoldani azt az első ötlettel, ami az eszükbe jut, de ezek a kérdések kevés kritikai
gondolkodást igényelnek, mivel nem olyan egyszerűek, mint amennyire tűnnek.
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5. fejezet - Önbizalom
5.1. Mit jelent az önbizalom? Mi a jelentősége?
Az önbizalom az a képesség, hogy bízol a saját képességeidben és készségeidben, és
irányítod az életedet. Nem arról van szó, hogy jó képességekkel rendelkezel, hanem
arról, hogy milyen képed van önmagadról. Ez magában foglalja az erősségeid és
gyengeségeid, saját magad elfogadásának érzését. Az önbizalom nem a személyed
magától értetődő tehetsége, hanem attól függő, hogy milyen körülményeket,
feltételeket és tapasztalatokat szerzett az ember, ami hozzájárulhat a magas vagy
alacsonyabb önbizalom szintjéhez. Például, ha a környezet növekedése főleg pozitív,
akkor nagyobb valószínűséggel lesz nagyobb az önbizalmunk, mivel a pozitív
üzeneteket magunk részeként internalizáljuk. Szerencsére azonban az önbizalom
tanulható készség, mivel azt is lehet belsőleg javítani.
Az önbizalom fogalma összekapcsolható az önbecsülés fogalmával, de bár valóban
hasonló fogalmak, megkülönböztetjük őket. Míg az önbizalom arra a felfogásra utal,
amelyről önmagunkról, képességeinkről és készségeinkről van szó, az önbecsülés
inkább az önértékelés érzéséről szól, arról, hogy értékeljük-e és megbecsüljük-e
magunkat, vagy sem.
Számos elmélet van az önbizalomról és az önbecsülésről. Ezek közül az egyik a
Maslow szükségleteinek hierarchiája lenne, amely az emberi szükségletre
összpontosít, hogy az alapvető hierarchikus igényeket érezze, mielőtt bonyolultabb
igényeket akarna betölteni, mint az önbecsülés vagy önbizalom. Ez is
megkülönbözteti az önbecsülés két típusát: az alacsonyabbik, amely mások
érvényesítéséből származik és a magasabbik, amely mindenki bennsőjéből fakad.
Egy másik elmélet a Terror Management elmélete, amely fenntartja az önbizalmat
ahhoz, hogy az emberek leküzdhessék a halandóságtól és a haláltól való félelmüket.
Az önbizalom az egyik legértékesebb és leghasznosabb képesség, akár otthon, akár
munkahelyen, akár bármilyen környezetben. Nem számít, hogy az önbizalom
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elmélete pontosabb-e vagy sem, mert mindannyian egyetértenek abban, hogy
ennek hiánya számos problémához és nehézséghez vezethet, amelyek szakmai, de
személyes szempontból is befolyásolhatnak minket. Az önbizalom hiánya vezethet
kommunikációs

nehézségekhez,

társadalmi

szorongáshoz,

magabiztosság

hiányához, félénkséghez. Másrészt a magas szintű önbizalom a mindennapi
kihívások sikeres kezeléséhez vezet (amint azt a Pszichológiai Szótár Online is
meghatározza). Ez több boldogságot nyújt, energiát ad és motivál a sikere miatt.
Ezenkívül önérzetet és önmeghatározást adhta, feloldja a félelmeket és a stresszt.
A magabiztosság nemcsak a személyes életét, hanem a szakmai életét és az üzleti
életét is szolgálja. Tulajdonképpen az önbizalom a vállalkozói szellemhez
elengedhetetlen. Az önbizalom segít abban, hogy sikeres üzletet építsünk, mivel
csökkenti az összes félelmet: a kudarctól való félelemét, a rossz döntések
meghozatalának félelmét, a nehéz kihívásoktól való félelemét stb.

5.2. Hogyan építsünk önbizalmat?
Mivel az önbizalom egy megtanulható készség, néhány lépést összegezhetünk annak
érdekében, hogy megnövelhessük, mindig szem előtt tartva, hogy a kulcsa (mint
bármely más készségnél) az ismétlés és a kitartás.
- Az erősségek és képességek azonosítása, hogy tudatában legyünk, hogy melyik
fejleszthető, és fogadjuk el azokat, amelyek nem változtathatók, így könnyedén
fejleszthető az önelfogadás.
- Azonosítsd az önbizalmat növelő helyzeteket, és azokat a helyzeteket, amelyek
csökkentik azt, utána dolgozz az ilyen helyzeteken.
- A pozitív gondolkodásra összpontosíts, mivel a negatív gondolatok valóban
befolyásolhatják a világot.
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- Amikor elkezdesz egy feladatot, képzled el a sikered, ez segteni fog, hogy kitarts
ez elérésben
- Tűzz ki elérhető célokat, és ne próbálj meg tökéletességet keresni.
- Jutalmatd meg magad az elért célokért, de az erőfeszítésekért is.
Fejezd ki az ötleteidet, érzéseidet és szükségleteidet magabiztos és tiszteletteljes
módon.
- Ne fókuszálj a kudarcokra, hanem az eredményekre. Továbbá a hibák megszerzése
hasznos lehet a tudás megszerzésében, és nem kell az önbizalmat csökkentenie.
- Keress pozitív embereket magad köré.
- Az egészséges életmód kapcsolódik a magas önbizalomhoz (egészséges táplálkozás,
elég alvás, testmozgás).
-A healthy lifestyle is related to a high self-confidence (healthy eating, enough sleep,
physical exercise).

5.3. Hogyan adjuk tovább az önbizalmat vezetőként
Miért fontos, hogy magabiztos legyél, ha vezető vagy? Amint láttuk, az inspiráció, a
motiváció és a kommunikáció a vezetés fő karakterei. Ezzel kapcsolatban nem elég,
ha a vezető rendelkezik a tudással, de tudnia kell, hogyan kell továbbítani ezeket az
ötleteket. Ha a vezető nem bízik abban, amit mond, akkor a követők nem fogják
elhinni, és nem fogják elfogadni ezt a személyt a „vezető” alakjának. Mindazonáltal,
ha a vezető önbizalmat mutat, ezt mások észreveszik és jobban odafigyelnek majd,
és nagyobb bizalmat fognak neki szavazni. Továbbá, amikor a vezető önbizalmat
tanúsít, a körülötte levő emberek figyelemre mltóbbnak és jelentősebbnek érzik
magukat.
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Hogyan tudja egy vezető az önbizalmat továbbadni?
- A testbeszéd a lelkiállapot jelzője, ezért magabiztosnak kell lennie (vizuális
kapcsolat, szándékos és alacsony hangerő, testmozgások).
- Dolgozz az önbizalmadon és az önbecsüléseden.
- Ismerj meg nagyszerű vezetőket, figyeld meg hogyan fejezik ki magukat és tükrözd
a tulajdonságaikat, ami segíthet, hogy fejleszd saját útadat.
- Fejlesztve azt a tudást, amin a vezetők dolgoznak, növelni fogja az önbizalmad és a
követők ezt észre fogják venni.
- Legyen egyértelmű és részletes képed az üzleti igényekről és a munkavállalók
kívánságairól.
-Nem félj a csoport koordinációjától.
- Árassz pozitív energiát.

5.4. Gyakorlati feladat
•

Önibzalom újság:

Annak érdekében, hogy azonosítsuk, milyen minőségeink vannak, és hogy pozitív
hozzáállást fejlesszünk, töltsük ki az önbecsülési naplót, és próbáljuk ezt
rendszeresen

megtenni.

Az

önbizalom

újság

elérhető

online:

https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-EsteemJournal.pdf
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6. fejezet - Döntéshozás
6.1. Hogyan alkossunk meg egy döntéshozatali folyamatot
A döntéshozatali folyamat a menedzserek vagy a vezetők lépéseinek egy sorozata,
hogy az adott helyzetben számos alternatíva közül válasszanak. Használható, hogy a
döntést csoportkonszenzussal vagy egyénileg hozzák meg. Vannak különböző
folyamatok, amiket a személy követhet annak érdekében, hogy eldöntse, mi a
legjobb megoldás a helyzet megoldására, figyelembe véve minden egyes döntés
szükségleteit és jellemzőit, de általában a leggyakoribb lépések a következők:
Határozd meg a döntést igénylő célt vagy problémát: ez a lépés hasznos a beállított
és az egyénre szabott helyzetben, amit meg kell oldani - nem feltétlenül kell
problémát jelentenie - és minden olyan következményt, amelyet ez okozhat.
Információ keresése, az összes alternatíva és választás összegyűjtése: A második
lépés az öteletlés, csoportos döntés vagy a megbízható információforrásokat
használva, vagyis az összes lehetséges megoldást felsorolása. Egy üzleti döntés során
mindig statisztikákat, értékesítési adatokat, költségeket és az összegyűjthető
adatokat kell használni.
Értékeld az összes információt, és hozd meg a döntést: Miután összegyűjtöttük az
összes információt, itt az ideje, hogy alaposan kiértékeljék az összes lehetőséget és
annak következményeit, hogy végre kiválasszuk a legjobb alternatívát. Ha az összes
előző lépést megfelelően követted, a helyes lehetőséget könnyű lesz meg látni.
Tedd át a

gyakorlatba a döntésed: készítes egy tervet az öteleted

megvalósításához.
Értékeld a helyzetet, és kövesd a döntés hatását (változtass ha szükséges): az elért
ötlet végrehajtása után az utolsó lépés az eredményesség kiértékelése, a döntés
működésének hiányosságai, a következő alkalommal történő javítása.
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6.2. A döntéshozó folyamat megalkotásának előnyei
- Jó érvelésű és jó minőségű döntések.
- A növekedés lehetősége.
- Több alternatívát kell figyelembe venni.
- A döntés témájával kapcsolatos ismeretek növelése a vizsgálat nyomán.
- Több képesség a kutatáshoz.
- Új tevékenységek és erőforrások használatának lehetősége.
- Az impulzivitás és az érzelmi válaszok alacsonyabb hatása.

6.3. Példák a sikeres döntéshozatali folyamatra
Azonosíts az célt vagy a problémát amiről döntést kell hoznod: Egy nagy
mennyiségű árut megrendelő egy új ügyfél nagy kedvezményt igényel. Ha nem kapja
meg ezt a kedvezményt, azzal fenyeget, hogy megszünteti az eladási megbízást. Az
üzleti politika azt állapítja meg, hogy csak a régi ügyfelek részesülhetnek a
kedvezményben. Ahhoz, hogy régi ügyfélnek lehessen tekinteni, legalább 10
megrendelés, és több mint egy éves együttműködés szüskséges. Tehát itt a
probléma az lenne, hogy az új ügyfél megkapja-e a kedvezményt vagy sem?
Keress információkat és gyűjts össze minden alternatívát és lehetőséget: Az
üzletnek az összes lehetséges alternatívával rendelkeznie kell, itt a következők
lesznek:
Megadod az új ügyfélnek a kedvezményt az üzleti politika ellenére, anélkül, hogy az
igazgatóval konzultálnál.
Maradj hűséges az üzleti politikához, és így elveszíted a rendelést és az új ügyfelet.
134

Tárgyalj a vállalkozás igazgatójával, hogy egyedi kedvezményt kapjon, mert a
megrendelés nagy, és valóban meg akarjátpok tartani az ügyfelet.
Tárgyalj az új ügyféllel, hogy meggyőzd, hogy az új ügyfelek számára engedélyezett
kedvezményt fogadja el.
Értékeld az összes információt, és hozd meg a döntést: Most a vállalkozásnak
figyelembe kell vennie az összes keresett információt. Az összes alternatívát
mérlegelni kell, és egy jó ötlet ehhez, hogy pontozzák az alternatívákat, 1-10 között:
Az új ügyfél elégedett lenne, és megtartaná a rendelést, de az üzleti politikát
megsértik, és ez rossz példa a munkavállalóknak. Továbbá, a többi ügyfél is
igényelheti ezt, és az igazgató nem tudná ezt elfogadni. 3
Az üzletpolitika felépülne, de az ügyfél elégedetlen lenne, a megrendelés elveszik,
és az ügyfél egy másik vállalkozást keres. 5
Az ügyfél elégedett lenne, és az eladás megtörténne, és az ügyfél szeretne majd
együtt dolgozni a céggel. Valószínűleg az ügyfél nagy ügyféllé válna, és nagyobb
megrendeléseket hozna. 9
Az ügyfél nem lenne elégedett, mert nem kapná meg azt a kedvezményt, amit akart,
és valószínűleg zavart lenne.
Megoldás: Az összes alternatíva kiértékelése után a vállalkozás úgy dönt, hogy a
helyes megoldás a harmadik lesz, mert mind az ügyfél, mind az üzletág elégedett, a
megrendelés megtörténik, és az ügyfél a vállalkozásban marad, mert nagyszerűen
volt kezelve.
Hajtsd végre a döntésed: készíts egy tervet az ötlet végrehajtására. A döntés
meghozatala után a vállalkozásnak meg kell határoznia a megfelelő kedvezményt,
amelyet az új ügyfélnél kell alkalmaznia, annak érdekében, hogy az ügyfél elégedett
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legyen, de szem előtt tartva, hogy nem veszítsenek pénzt. Továbbá figyelniük kell az
új kliensre, hogy lássák, hogy szeretné-e fejleszteni a jelenlétét az üzletben.
Értékled a helyzetet és kövesd a döntés hatását: Az ügyfél végleges értékelése, a
megrendelés, az értékesítés és a gazdasági hatás. Ha mindent jól működött, ez a
megoldás a jövőben hasonló eseményeket hozhat.
Forrás
http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES

6.4. Gyakorlati feladat:
A repülő:
5 fős csoportok, egy körben ülnek. Egy sivatagi szigeten vannak, és a repülőgép, ahol
utaznak, 10 percen belül felrobban. Ebben a síkban 15 objektum van, de csak 3-at
tudnak kivenni, és 10 percük van a döntéshez. A tárgyak papíron kerülnek megírásra,
és ezek: egy doboz gyufa, elsősegély-készlet, sör, 12 palack víz, 5 meleg pulóver,
tranzisztoros rádió, fejsze, húsz golyóval rendelkező pisztoly, egy táska 25
magazinnal, felfújható mentőcsónak 4 fő részére, varrókészlet, rovarirtó spray,
iránytű, zseblámpa és egy zsákban 5 nagy takaró. A csapatnak egyhangúlag el kell
döntenie, hogy melyik 3 tárgyat viszik el tíz percen belül. Amikor eldöntötték, meg
kell magyarázniuk, hogy miért azokat választották, hogy zajlott pontosan a
kiválasztási folyamat és milyen okból választottak…
Ezt követően a játék folytatódik, az 5 ember 2 hétig élt a szigeten, amíg egy
repülőgép meg nem mentette őket. Amikor a repülőn vannak a kerozin elkezd
szivárogni, és csak 2 ember élheti túl, el kell dönteni, hogy ki fogja túlélni és ki fog
kiugrani a repülőgépből. 10 percük van, hogy eldöntsék, és olyan papírokat
kapnának, amire ráírják, hogy kik (terhes nő, orvos, 12 éves fiú, híres zongoraművész
és egy 64 éves hölgy). Miután eldöntötték, meg kell magyarázniuk, hogy miért
136

döntöttek úgy, hogy zajlott a folyamat… A tevékenység fő célja az, hogy megpróbálja
megértetni, hogy miért fontos tudni, hogyan kell nyomást alatt a dönteni, és milyen
is ennek a nehézsége.
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A
Az üzlet:
Ez a tevékenység megtaníthatja a döntéshozatali folyamatokat, ösztönözve a
résztvevőket arra, hogyan használják őket, amikor egy problémával kell
szembenézniük vagy ha egy célt akarnak elérni. A diákok ezt a problémát kapják:
“Ön egy olyan vállalkozás tulajdonosa, amely vizes műanyag palackokat értékesít.
Növekszik és új üzleteket és gyárakat nyit meg. A közösségi környezetvédelmi
jogszabályok azonban egyre inkább megnehezítik a műanyag kereskedelmet, hogy
megállítsák a műanyag problémát. Tudod, hogy előbb-utóbb ez hatással lesz a te
üzletedre is, és nem tudod majd a műanyag palackokat eladni, ezért megoldást kell
találnod.
A döntéshozatalról és stratégiákról és folyamatokról folytatott korábbi megbeszélés
után a résztvevőknek meg kell mutatni a „döntéshozó kerekek” gyakorlati lapját.
Ezután 5 fős csoportokban kell dönteniük, megpróbálva követni a fenti döntési
folyamatot:
1) Határozza meg a döntést igénylő célt vagy problémát.
2) Keressen információt, gyűjtsön össze minden alternatívát és választást.
3) Értékelje az összes információt és tegye meg a döntést:
4) Határozza meg a döntést: hozzon létre egy tervet az ötlet megvalósításához.
5) Értékelje a helyzetet és kövesse a döntés hatását.
Identify the Goal or Problem that requires a Decision.
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Seek information, gathering all the alternatives and choices.
Evaluate all the information and make the decision:
Put your decision into action: create a plan to implement the idea.
Evaluate the situation and follow the decision’s impact.
Végül, a csoport minden tagja bemutat egy lépést a többi embernek, elmagyarázva,
hogy miért döntött úgy, és hogyan tervezi ezt megvalósítani. 20 percük lesz az
előadások előkészítéséhez.

7. fejezet - Hasznos linkek
VEZETÉS
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4
https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8
KRITIKUS GONDOLKODÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo
https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4
https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
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http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-criticalthinking-skills.pdf
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/CriticalThinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
ÖNBIZALOM
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-SelfEsteem-Final.jpg
DÖNTÉSHOZATAL
http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf

8. fejezet - Teszt

1. A vezet alakja és a menedzser alakja szükség szerint egyesül egy
személyben. I H
2. Egy vezetői stílus akkor a legjobb, ha a vezető meg akarja tartani a status
quo-t
a. A vezetés eshetőségének elmélete
b. A vezetés transzformációs elmélete
c. A vezetés tranzakciós elmélete
d. A jó menedzsment elmélete.
3. Az impulizitivtás egy nagyszerű
döntéhozatalban. I H

eszköz

ami

segít nekünk a

4. Azok a vezetők, akik követik a transzformációs elméletet, a követőik
szüksgéletét a saját szükégletük felé helyezik. put their followers needs
above their own. I H
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5. A döntéshozatali folyamat hasznos a problémák megoldására, de nem a
célok elérésére. I H
6. Milyen lépések nem segítik a vezetőket abban, hogy magabiztosságot
mutassanak?
a. Magabiztosan beszélni.
b. A hallgatók szemébe nézve beszélni.
c. Magas hangon beszélni.
d. A nem verbális kommunikáció használatának megtanulása.
7. A kritikus gondolkodás elengedhetetlen eleme a szintetizálás. I H
8. Az önbecsülés és az önbizalom ugyanaz, de különböző szavakkal. I

H

9. Amikor elkezdesz egy feladatot, a potenciális sikerre vonatkozó
motiváció nem olyan fontos, mint más dolgok, mint például a pénzügyi
támogatás. I H
10. A döntés meghozatala után érdemes követni a döntés hatását, hogy
lássa, hogy ez a legjobb választási lehetőség, és ha a jövőben is ezt kellene
választania After deciding, is a good idea to follow the decision’s impact
to see if it was the best option to choose, and if you should choose the
same in the future. I H

FORRÁSOK
http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Cr
itical-thinking-Open-University.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritic
al.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-criticalthinking-skills.pdf
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
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https://www.entrepreneur.com/article/309425
http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-selfesteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-yourbusiness/
https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence
https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-selfconfidence
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html
https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples2063748
https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process
https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-makingprocess
https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decisionmaking-process.htm
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/CriticalThinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3
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https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-betweenbeing-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skillsto-master-now/
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EUROSTART PROJEKT

5. MODUL - SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM

A projektet finanszírozta: Erasmus+ / Key Action 2 Cooperation for innovation and the exchange of
good practices, Strategic Partnerships for VET
Erasmus+

education
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1. A készségről általában
A szellemi tulajdon (vagyis az „IP”) a tulajdon olyan kategóriája, amely magában
foglalja a szellemi immateriális alkotásokat, és elsősorban a szerzői jogokat,
szabadalmakat és védjegyeket. Ide tartoznak más típusú jogok is, mint például az
üzleti titkok, a reklámjogok, az erkölcsi jogok és a tisztességtelen verseny elleni
jogok. A művészi alkotások, mint a zene és irodalom, valamint néhány felfedezés,
találmány, szavak, kifejezések, szimbólumok és tervek, mind szellemi tulajdonként
védhetők.
A szellemi tulajdon értékét gyakran nem értékelik megfelelően, és a KKV-k
alulbecsülik annak potenciálját, hogy lehetőségeket biztosít a jövőbeni nyereségre.
Azonban, ha az IP jogilag védett, és az IP védett termékek és / vagy szolgáltatások
iránt kereslet van a piacon, az IP értékes üzleti eszközzé válik.
•

Az IP bevételt general a KKV-nak az IP-védett termékek vagy szolgáltatások
engedélyeztetése,

értékesítése

vagy

forgalmazása

révén,

amelyek

jelentősen javíthatják a vállalkozás piaci részesedését vagy növelhetik a
haszonkulcsot.
•

Az IP-jogok növelhetik a KKV értékét a befektetők és a finanszírozó
intézményeknél.

•

Eladás, egyesülés vagy beszerzés esetén az IP-eszközök jelentősen növelhetik
vállalkozásának értékét, és időnként az érték elsődleges vagy csak igazi
eszközei lehetnek.

A főbb törvényi szellemi tulajdonjogok két fő területet foglalnak magukban: az ipari
tulajdon, a találmányok, a védjegyek és az ipari formatervezési minták, valamint a
szerzői jogok szabadalmait.
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A szabadalmak olyan műszaki megoldásokra vonatkoznak, amelyek technikai
eredményt hoznak - új és továbbfejlesztett termékek, folyamatok és felhasználások,
amelyek ipari alkalmazásra képesek.
A védjegyek a márkázásra vonatkoznak - elsősorban az áruk és a szolgáltatások
vonatkozásában megkülönböztető szavak, jelek vagy egyéb jellemzők, amelyek
célja, hogy segítsenek megkülönböztetni a fogyasztónak a különböző kereskedők
termékeit és szolgáltatásait.

2. A modul célja
A szellemi tulajdon, mint fogalom, „eredetileg az irodalmi és művészeti alkotások,
találmányok (szabadalmak) és védjegyek tulajdonjogára lett alkotva”. A szellemi
tulajdon védelme a munka formája, a találmány, a kapcsolat a szimbólum és a
vállalkozás között. Azonban a szellemi tulajdon fogalma jelenleg magában foglalja a
szabadalmakat, védjegyeket, irodalmi és művészeti alkotásokat, terveket és
modelleket, kereskedelmi neveket, szomszédos jogokat, növénytermesztési
jogokat, félvezető termékek topográfiáit, adatbázisokat, ha sui generis jog védi,
földrajzi jelzések, üzleti titkok stb. A megfelelő befektetések elengedhetetlenek a
KKV-k piaci értékének növeléséhez. A berendezésekbe, ingatlanokba, a
termékfejlesztésbe, a marketingbe és a kutatásba történő befektetés erőteljesen
növelheti vállalatának pénzügyi helyzetét az értékalap kiterjesztésével és növekvő
jövőbeni termelékenységgel. A szellemi tulajdon megszerzése hasonló hatású lehet.
A piac az értékei alapján ítéli meg a vállalatát, a jelenlegi üzleti tevékenységei és a
jövőbeni nyereség elvárásai alapján. A jövőbeli nyereségre vonatkozó várakozásokat
jelentősen befolyásolhatja a legfontosabb szabadalmak megszerzése.
A szellemi tulajdon magában foglalja a következő jogokat:
1) irodalmi, művészeti és tudományos munkák;
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2) előadóművészek, hangfelvételek és műsorsugárzás;
3) találmányok az emberi viselkedés minden területén;
4) tudományos felfedezések;
5) ipari minták;
6) védjegyek, szolgáltatási védjegyek és kereskedelmi nevek és megnevezések;
7) védelem a tisztességtelen verseny és az ipari tudományos, irodalmi vagy
művészeti területek szellemi tevékenységéből eredő minden egyéb jog ellen ”.
A KKV-k képesek lesznek megérteni a szellemi tulajdonjogok négy elsődleges
formájának alapjait. A KKV-k képesek lesznek összehasonlítani és kontrasztba állítani
a szellemi tulajdon védelmének különböző formáit a kulcsfontosságú különbségek
és hasonlóságok tekintetében, és képesek lesznek értékelni valamint kritizálni egyes
szellemi tulajdonjogok formáinak alapvető elméleti indoklását.

3. A képzés főbb témái
A program célja egy olyan oktatói kritikus tömeg megteremtése egy országban,
amely rendelkezik az alapvető ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal ahhoz,
hogy előzetes IP-támogatást nyújtson a KKV-k számára a hatékony szellemi tulajdon
értékkezelés témában, a KKV-k versenyképességének és fenntarthatóságának
javítása érdekében, a hazai és nemzetközi piacokon. Egy ilyen előzetes IP-támogatás,
amelyet a programban képzett személyek nyújtanak, magában foglalja a
tanácsadást vagy a technikai segítségnyújtást az IP-eszközök azonosítására,
védelmére, kiaknázására és kezelésére, függetlenül attól, hogy egy vállalkozó vagy
egy KKV tulajdonában van-e, vagy egy más entitástól vagy egy másik entitással
partnerségben jött létre.
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A KKV-k számára mind az osztályteremben, mind az interneten elérhető jelenlegi
képzés adhoc és korlátozott tartalmú.

4. A modul felépítése
1. fejezet - Bevezetés
A szellemi tulajdon (IPR) a mindennapi életünkben használt termékek és
szolgáltatások többségében jelen van. A szakpolitikai keretrendszer és az üzleti
környezet javítása szükséges annak érdekében, hogy a KKV-k számára előnyös és
könnyebb legyen az IP-rendszer használata - a KKV-k versenyképességének javítása
azáltal, hogy lehetővé teszi a KKV-k innovatív és kreatív potenciáljának teljes
kihasználását az IP-rendszer hatékony felhasználása révén.
MIÉRT?
Az innováció népszerűsítése a találmány és a kreativitás ösztönzésével, és ezáltal a
társadalom javára.
HOGYAN?
Az állam korlátozott monopóliumot ad az új alkotás szabadon hozzáférhetővé
tételének cseréjéért.
KINEK ELŐNYÖS?
Az államnak előnyös a titoktartás elkerülésével, ezáltal ösztönözve a további
innovációt, és gazdagítva a társadalmat. Az alkotóknak előnyös azáltal, hogy
megakadályozzák, hogy mások jogosulatlanul használják, kivéve, ha megállapodásra
jutnak. A kereskedelmi partnerek részesülnek a korlátozott monopólium előnyeiből,
és így további fejlesztésekbe fektetnek be a piacra jutáshoz.
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2. fejezet - Célok
Az IP Stratégia fontossága:
•

vízió alkotása

•

célok kijelölése

•

IP igények és prioritások nemzeti szinten és felkészülés a nemzetközi szintre

Az IP a közérdek, az innováció és a technológiai fejlődés előmozdításának
kulcsfontosságú politikai eszköze. Az IP nagyon fontos minden ország számára a
pozitív környezet kialakításához a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődéshez.
Az IP-stratégia célja az IP-eszközök létrehozása, tulajdonlása és kezelése a nemzeti
igények kielégítése és a gazdasági növekedés növelése érdekében.
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A stratégia kidolgozása során tett lépések
•

felkészülés

•

jelentős kutatás

•

közvélemény és észrevételek

•

értékelés és jóváhagyás

Vezérelvek
o innováció támogatása
o az IP hatékony felhasználása
o védje az IP-t a törvény szerint

3. fejezet - KKV-k szellemi tulajdonvédelme
3.1. Szellemi tulajdon fontossága KKV-knak és jogi keretek
A KKV-k számára az IP fontossága tagadhatatlan. Az IPR kulcsfontosságú szempont a
kis- és középvállalkozások mindennapi üzleti döntései szempontjából. A kis- és
középvállalkozások új termékeinek, formatervezési mintáinak vagy márkájának
minden részében jelen van. Vannak más előnyei is az IP-nek. A szellemi
tulajdonjogok és a szellemi tulajdon védelme a KKV-k motiváló tényezőjének is
tekinthető új termékek létrehozásának és továbbfejlesztésében, oly módon, hogy az
ötleteik nem sérülhetnek és nem hamisítják. „A szellemi tulajdonjogok védelme a
feltalálók számára az új találmányok létrehozásának fő motivációja. Ez ösztönzi a
kereskedelmet, a technológia-átadást és elősegíti a nemzetközi kereskedelmet.”2
Egy másik fontos oka annak, hogy a KKV-k megvédjék IP-jüket, hogy „ha védtelenné
válnak, a jó találmány elveszhet a nagyobb versenytársak megjelenésével, akik jobb

2

Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges
and moving forward”, UMK Procedia, 2013/074-075, Elsevier.
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helyzetben vannak ahhoz, hogy a terméket vagy szolgáltatást megfizethető áron
értékesítsék, elhagyva az eredeti feltalálót vagy alkotója pénzügyi előnye vagy
jutalma nélkül. A vállalat IP-jének megfelelő védelme kulcsfontosságú lépés a
potenciális jogsértések megakadályozásában és az ötletek valós piaci értékű üzleti
eszközökké való átalakításában.”3
A szellemi tulajdonjogok jogi kerete és a szellemi tulajdonjogok védelme az EU-ban
már létező végrehajtási irányelv hatálya alá tartozik, hogy megakadályozzák a
szellemi

tulajdonjogok

hatékonyságának

megsértését.

növelése

érdekében

Azonban
az

a

szellemi

Európai

tulajdonjogok

Bizottság

„erősebb

együttműködést keres a hatóságok között minden szinten a szellemi tulajdonjogok
megsértése elleni küzdelemben, és arra törekszik, hogy megakadályozza a jogsértő
tevékenységnek az EU-ban a növekedés és a fenntartható foglalkoztatás aláásását.”4

3.2. Engedélyezési megállapodások üzleti okai
Számos üzleti oka van annak, hogy a KKV-k beleegyezzenek az engedélyezési
megállapodásokba, és hogy engedélyt adjon ki (engedélyezővé váljon). A
legnyilvánvalóbb oka az, hogy az engedélyező bevételeket generál jogdíjak és
garancia kifizetések révén, ugyanakkor más, hasonlóan értékes oka is van, mint
például:
•

“Marketing támogatás a fő üzlethez. A televíziós műsor, a film, a
gyermekkönyv vagy a sportfranchise esetében a kiskereskedelmi terjesztés
és a licencszel rendelkező termékek elterjedése nemcsak termékértékesítést
eredményez, hanem az alapvető tulajdonságokat is támogatja. A reklámot

3

Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges
and moving forward”, UMK Procedia, 2013/075, Elsevier.
4

European Commission paper “Enforcement of intellectual property rights”
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magába foglaló segédeszközök segítségével egy játékhoz vagy ruhához is
kötődhet, amely addig egy polcon porosodott. A sportrajongó a csapata
logójával ellátott pulóvert visel és lelkesedik a csapatért, de finoman elő is
mozdítja ezáltal a sportot, a bajnokságot és a csapatot mindenki felé, akivel
az utcán találkozik. Ugyanez vonatkozik a sörmárkára is, a jól ismert
sörlogóval ellátott üvegárú mutatása például a szomszédoknak, megerősíti
a márka arculatát.
•

Vállalati márka új kategóriákba, üzletrészekbe vagy új üzletekbe történő
kiterjesztése.

Az

engedélyezés

a

márka

új

vállalkozásokba

való

átörökítésének egyik módja, anélkül, hogy jelentős beruházásokat
eszközölne az új gyártási folyamatokba, gépekbe vagy berendezésekbe. Egy
jól működtetett licencprogramban az ingatlan tulajdonosa ellenőrzi a márka
arculatát és annak ábrázolását (a jóváhagyási folyamat és egyéb szerződéses
megszorítások révén), de végül a további bevételek (jogdíjak), az új
termékekben való kitettség előnyeit is kihasználja, különböző csatornákon
keresztül. Példák:
▪

Jól ismert márka az építési szerszámokkal, amelyeket olyan
munkaterületekre engedélyeztek, mint a munkakesztyű vagy
a munkacsizma;

▪

A szépségápolási termékek márka egy új vitamincsaládba
került, amely elősegíti a jobb megjelenést.

▪

Egy népszerű éttermi lánc, amely engedélyezi a fagyasztott
élelmiszer-gyártót, hogy a márka alatt forgalmazza előételeit.

▪

Egy jól ismert divatmárka, amely a nevét a természetes
összetevők felé bocsátja ki, mint a bőr kiegészítők, cipők,
illatok vagy otthoni textíliák.

•

A potenciális új vállalkozások vagy földrajzi piacok kipróbálása viszonylag kis
kockázattal jár. A márkának harmadik fél gyártója számára történő
engedélyezésével a tulajdonos kipróbálhat új vállalkozásokat, vagy új
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országba költözhet, kisebb beruházással, mint ha saját építésbe vagy
személyi állomány bővítésbe fogna.
•

Az eredeti termék/szolgáltatás létrehozása ellenőrzésének fenntartása. Az
engedélyezés a művészek és a tervezők számára lehetővé teszi, hogy
profitáljanak a kreatív erőfeszítéseikből, ugyanakkor megőrizzék a
használatuk ellenőrzését. A márkatulajdonosok (különösen a globális piacon
tevékenykedő cégek) számára a márkák több piacon történő engedélyezése
és regisztrálása a márka védelme más módon történő felhasználásának
védelme.”5

A KKV-knak lehetőségük van termékengedélyezővé válni. Ez azt jelenti, hogy egy
bizonyos termékhez/szolgáltatáshoz való jogot az árukba való beépítés jelent, de
hagyományosan nem osztják meg a tulajdonjogot. Számos tényező is alátámasztja,
hogy a KKV-k licencszerződéshez csatlakozzanak:
•

“A jól ismert márka, a karakter, a logó, a design stb. fogyasztói
tudatosságának és marketing előnyeinek megszerzése. A gyártó vagy a
szolgáltató nyilvánvaló előnye, hogy a márka, a karakter, a design vagy más
szellemi tulajdon licencei a marketing erőt hozza a termékhez. A márka
semmiből való felépítése többszázezer vagy millió dollárt vehet igénybe, és
a licencelés a gyártó számára lehetővé teszi, hogy kihasználja az összes
márkaépítési és képalkotási folyamatot. A játékboltban lévő gyermek nem
keres egy „általános játékfigurát”. Általában egy bizonyos karaktert keres,
akit szeret. Számos tisztítóeszköz közül a vásárló egy olyan jól ismert
tisztítófolyadék márkát választ, aminek a cimkéjét ismeri, inkább, mint egy
általánosabb cimkéjűt. Annak eldöntésekor, hogy engedélyt kapnak-e vagy
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sem, a gyártó gyakran mérlegeli a lehetséges jogdíjfizetéseket a márkaépítés
költségeivel szemben.
•

Új forgalmazási csatornákra való átállás. Az engedély megszerzése segíthet
egy olyan gyártónak, akinek márkanévét már forgalmazták, például a
tömeges árusítóhelyeken, hogy értékesítsenek egy magasabb színvonalú,
kiváló minőségű vonalat speciális üzletekben vagy áruházakban, amelyek
nem hordozzák a végterméket.

•

A házon belüli költségek csökkentése. Egy olyan gyártó, aki a háztartási
cikkek vagy ruházati cikkek grafikáit vagy terveit engedélyezteti, kevésbé
támaszkodik a művészi munkatársakra, amelyeket egyébként fenn kellene
tartani.

•

A hitelesség növelése. Az autóverseny-videojáték kiadója számos ismert
autóipari márkát és autómodellt engedélyezhet, hogy legitimitást és
hitelességet biztosítson a játéknak. Hasonlóképpen, az autóipari alkatrészek
vagy tartozékok gyártója a gépkocsi márkáját engedélyezi a fogyasztó
számára annak megállapítására, hogy termékei zökkenőmentesen fognak
működni a szülőmárkával.”6

3.3. Finanszírozás – Forrásbevonás és szellemi tulajdon értékelés
Amikor az IP-t használó KKV-k finanszírozást keresnek, a KKV-knak először egy IPértékelésre van szükségük. Javasoljuk, hogy a legjobb gyakorlatokat az IPértékelésre „olyan pénzügyi intézmények végezzék, amelyek tőkét biztosítanak,
különösen a KKV-k számára”. Ez a fejezet bemutatja a szakértői csoport kutatásának
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eredményeit arról, hogy a pénzügyi intézmények hogyan alkalmazzák az IP által
támogatott finanszírozást, és hogy az IP-értékelés ténylegesen a finanszírozási
folyamat részeként valósul meg.
Ez a speciális témakör részben összefoglalja:
• a meglévő gyakorlatot, hogy a finanszírozáshoz hogyan kapcsolódnak az IPeszközök
• az IP-értékelés alkalmazása az IP-alapú finanszírozás támogatására
• a meglévő szűk keresztmetszeteket az IP-eszközök felhasználásával történő
finanszírozás növelésére.
Az IP értékének értékeléséhez a pénzügyi eszközök megszerzéséhez szükséges az IPeszköz értékének cseréje. Bizonyos esetekben, például a hitelek fedezetének
értékelésekor alacsonyabb likvidációs értékre lehet szükség, mivel az eszközöket
meghatározott időn belül el kell végezni.
Általában számos KKV-nak a finanszírozási lehetősége korlátos, beleértve a tőkét és
az adósságot. „Az immateriális javak és az IP szerepe a finanszírozási folyamatban
gyakrabban egy közvetett, az IP-t támogató részre bocsátja az információkat a
hitelek és a tőkebefektetések biztosítására.”
Ami a tőkebefektetőket illeti, a tőkebefektetők általában befektetnek a társaságba,
beleértve a vállalat IP-eszközeit. Ez azt jelenti, hogy a tőkebefektetések közvetett
módon használják a vállalat IP-eszközeit, vagyis befektetésük ellenében részesedést
kapnak egy IP-vel rendelkező vállalat részvényeiből, és a befektető a saját IP-jét
kívánja kiaknázni.
„Általánosságban elmondható, hogy az IP-eszközöket egyre inkább a széleskörű
eszközalapú kölcsönökre vonatkozó szerződésekbe írják. Míg az immateriális javak
mindig az összes vagyontárgy fedezetének részét képzik, egyre gyakoribbá válik,
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hogy a hitelezők jobban összpontosítják elemzésüket az immateriális javakra, akár
külön eszközként, akár a teljes vállalati értékrend szerves részeként.
Az önálló immateriális eszközalapú hitel (IABL) mellett a nagyobb cégek az IAbiztosítékot biztosító adósságot egy szélesebb zálogjogstruktúrával, gyakran több
pénzügyi intézménnyel rendelkező szindikátussal rendezik. Ezek a hitelfajták
általános biztosítékként használják az IP-t. ”
Egy másik módja annak, hogy a vállalatok a tőkeemelésre használhatják az IP-t, az
„eladási lízing-modell” használata. Ez egy olyan módszer, amellyel a vállalatok rövid
távú finanszírozást tudnak biztosítani azáltal, hogy egy IP-portfóliót értékesítenek
egy cégnek, és megállapodást kötöttek arra, hogy engedélyt kapjanak az IP-re a
kereskedelmi és üzleti tevékenység folytatására. Lényegében ez azt jelenti, hogy a
vállalat azonnali finanszírozást kap az üzletbe történő újrabefektetéshez, miközben
a szerződésen belüli licencszerződést biztosítja, ami lehetővé teszi a vállalat
számára, hogy folytassa az eszköz folyamatos monetizálását.
Mindezen lehetőségek figyelembevétele, fontos, hogy tudjuk, hogy az IP-értékelés
alkalmazása a tőkeszerzés eszközeként időnként korlátozható, mivel „a hitelezők
nehezen találják meg az ilyen eszközökre vonatkozó objektív értéket”. Ennek
következtében a hitelező és a hitelfelvevő birtokában lévő IP-re vonatkozó
információk rendelkezésre állása hiányos és aszimmetrikus. Ez az információhiány
megnehezítheti az IP értékének a finanszírozó számára történő közlését.
Az IP-t időnként hitelek biztosítékaként lehet felhasználni. Ha egy vállalat
rendelkezik IP-értékeléssel, az IP-értékelési jelentés értékes információkat adhat a
hitelezőknek, így könnyebbé válik az IP a hitelek biztosítására.
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3.4. Szellemi tulajdonvédelem ára
A szellemi tulajdonjogok költsége a keresett IP típusától függően változik, vagyis a
szabadalom költsége változhat az egész Európára kiterjedő védjegyhez képest. Mivel
az IP fontos és szerves részét képezi az üzleti életnek, fontos, hogy a KKV-k abba az
IP-védelembe befektessenek, amely a leginkább megfelel az igényeiknek. A KKVknak ugyanolyan fényben kell megvizsgálniuk az IP védelmi költségeket, mint más
költségeket, például a termékfejlesztést vagy a marketinget.
A szellemi tulajdonjogok költségeit általában nemzeti szinten kell megfizetni, a
nemzetközi szellemi tulajdonjogoknak eltérő költsége van. Fontos megjegyezni,
hogy az IP védelme (a jogsértő felek ellen) további költséggel is járhat, ha a jogsértés
bírósági eljárásban további peres eljárást igényel.

4. fejezet - Szellemi tulajdonvédelmi jogok célja
4.1. Védjegy
Mik a védjegyek?
A védjegyek olyan eszközök, amelyek révén a vállalatok és az üzleti vállalkozások
azonosítják saját termékeiket vagy szolgáltatásaikat, és lehetővé teszik a fogyasztók
és az ügyfelek számára, hogy megkülönböztessék a vállalatok termékeit és
szolgáltatásait más vállalatokétól. A WIPO a védjegyeket „olyan megjelölésként
határozza meg, amely képes megkülönböztetni egy vállalkozás termékeit vagy
szolgáltatásait a többi vállalkozás termékeitől vagy szolgáltatásaitól. A védjegyeket
szellemi tulajdonjogok védik.” Ez összhangban van az 1996-os ír kereskedelmi
törvényben leírtakkal.
Az 1996-os ír védjegyről szóló törvény a védjegyet „minden olyan jelként határozza
meg, amely grafikusan ábrázolható, amely képes megkülönböztetni az egyik
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vállalkozás termékeit vagy szolgáltatásait a többi vállalkozás termékeitől vagy
szolgáltatásaitól”.
Amikor az egész Európai Unióra kiterjedő üzleti tevékenységet folytat, ajánlott az
európai védjegy regisztrálása. Regisztrálhat egy európai védjegyet az EUIPO-nál
(Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala), ami azt jelenti, hogy ha az EUIPO-nál
regisztrált, védjegye elismert és védett az egész EU-ban.
Miért a védjegy?
A védjegyek bármely vállalat fontos részét képezik, nem csak a csalás és a hamisítás
ellen. Ezek a módszerek a vállalat értékének meghatározására. A védjegyek
értékesíthetők, engedélyezhetők és időnként biztosítékként használhatók a jövőbeli
tervekkel összhangban. Az EUTM regisztrálása a szellemi tulajdon megszerzésének
módja és a vállalat befektetéseinek védelme.

4.2. Szellemi tulajdon engedményezése
Mi a szellemi tulajdon engedményezés?
“A licencszerződés a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa (licenszadó) és egy másik
olyan partner közötti partnerség, aki jogosult az ilyen jogok használatára
(engedélyes) a megállapodás szerinti fizetés (díj vagy jogdíj) ellenében. Számos ilyen
licenszerződés áll rendelkezésre, amelyek széles körben a következő kategóriákba
sorolhatók:
• technológiai licencszerződés
• védjegy engedélyezési és franchising megállapodás
• szerzői jogi licencszerződés”

157

“A gyakorlatban ezeknek a megállapodásoknak vagy azok egy része gyakran
egyetlen szerződés részét képezi, mivel az ilyen jellegű átutalásokban sok jog
érvényesül, és nem csupán egy szellemi tulajdonjogot ölel fel. Ön más körülmények
között is találkozhat licencszerződésekkel, például egyesülés vagy beszerzés során,
vagy egy közös vállalkozás tárgyalása során.”7

Miért IP licenc?
Az IP-engedélyezés révén a KKV-k licencengedélyezőnek vagy engedélyesnek
minősülnek. „A szellemi tulajdon tulajdonosa és licenszadójaként az Ön KKV-ja
kiterjesztheti üzleti tevékenységét partnerei üzleti területeire, és biztosítja a további
jövedelem folyamatos áramlását. Engedélyesként a KKV-k különböző termékeket
vagy szolgáltatásokat gyárthatnak, eladhatnak, importálhatnak, exportálhatnak,
forgalmazhatnak, amelyeket másként megakadályoznának.
Nemzetközi kontextusban a hivatalos licenszszerződés csak akkor lehetséges, ha az
engedélyezni kívánt szellemi tulajdonjog a másik országban vagy országokban is
védett. Ha az Ön szellemi tulajdonát nem védik egy másik országban, akkor nemcsak
azt tudná engedélyezni, de nincs joga arra, hogy bárki másra korlátozza a
használatát.”8
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4.3. Szerzői jogok
Mik a szerzői jogok?
A szerzői jog olyan szellemi tulajdonjog (IPR), amely a szerzőknek, művészeknek és
más alkotóknak védelmet nyújt az irodalmi, művészeti és tudományos alkotásai
számára, amelyeket általában „műveknek ”neveznek.
A szerzők, művészek és más alkotók ösztönzése az elismerés és a potenciális
tisztességes gazdasági jutalom formájában lehetővé teszi számukra, hogy
tevékenységük kreatív részét - irodalmi és művészeti alkotást - összpontosítsák. Ez
viszont elősegíti a világon a kultúra, a tudás és a szórakozás elérhetőségének
növelését és élvezetét.
Néhány példa a szerzői jogvédelem alatt álló művekre: könyv, film és zenei
kompozíció. Fontos azonban emlékezni arra, hogy a szerzői jog is segíthet Önnek
üzleti honlapjának, prospektusainak, vállalati videóinak, valamint újságok,
folyóiratok, nyomtatás, reklám, rádió- és televíziós műsorsugárzás, hangfelvétel,
zenei és audiovizuális művek, mozgóképek és számítógépes programok is.

léteznie kell valamilyen formában
A szerzői jog által védett művek esetén
eredetinek kell lennie

A szerzői jog nem teljesen harmonizált az EU és a nemzetközi szinten, ezért
érvényesek azon ország nemzeti jogszabályai, ahol a szerző védelmet kér.
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Nemzetközi szinten a Berni Egyezmény, amely három alapelven nyugvó szerződés, a
minimális védelmi előírásokat állapította meg:
•

National treatment: works are given the same protection in each country as the country grants
to the works of their nationals.
Automatic protection: no formalities required.
Independence of protection: works receive protection even if they cannot obtain such
protection in their country of origin.

•
•

Az EU számos jogi eszközt fogadott el a szerzői jog területén. A szellemi tulajdonjog
más területeitől eltérően azonban a 28 tagállam mindegyike rendelkezik saját
szerzői jogi törvénnyel és politikával. Mindazonáltal a különböző uniós irányelvek
révén sikerült valamilyen formában harmonizálni.”9

Szerzői jog és KKV-k
„A vállalatok többsége rendelkezik szerzői jogvédelem alatt álló munkákkal, és
szerzői jog szerzői vagy tulajdonosai. A vállalat azonban szerzői jogi felhasználó, ha
szerzői joggal védett anyagokat használ. A szerzői joggal védett anyagok használata
a vállalat mindennapi tevékenysége is lehet, mint a rádióállomások, kiadók,
könyvtárak vagy üzletek, vagy alkalmi eszköz a piaci jelenlét fokozására és az üzleti
tevékenységek fejlesztésére. Másrészről, amikor egy vállalat tevékenysége vállalati
kiadványok, prospektusok, marketingtevékenységek stb. létrehozását foglalja
magában, vagy amikor részt vesz az úgynevezett kreatív iparágakban, a vállalat
szerzői jog tulajdonosa. Néha azonban a mű szerzője nem a szerzői jog tulajdonosa,
mint a közös munkák, kollektív munkák és a munkáltatók számára végzett munkák.
A munka típusától függően az alábbiak érvényesek”:10

9
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4.4 Ipari formatervezés
Mi az ipari formatervezés?
Az ipari tervezés egy olyan folyamat, amely a tömegtermelés technikáival
előállítható termékekre vonatkozik. Az ipari formatervezés nemcsak a termék
megjelenésére összpontosít, hanem a funkcionalitásra, a gyártási folyamatra és
végső soron a terméknek nyújtott értékre és tapasztalatra.
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„Jogi értelemben az ipari formatervezés a cikk díszítő vagy esztétikai aspektusát
képezi. A háromdimenziós jellemzők, például egy cikk alakja vagy kétdimenziós
jellemzők, mint például a minták, vonalak vagy színek, ipari kialakítása.”11

4.5. Szabadalmak
Mik azok a szabadalmak?
„A szabadalom a találmány kizárólagos joga - olyan termék vagy folyamat, amely új
módot nyújt valamire, vagy új technikai megoldást kínál a problémára. A szabadalom
a szabadalmi tulajdonosoknak védelmet nyújt a találmányaik számára. A védelmet
korlátozott ideig, általában 20 évig biztosítják.
Miért szabadalom?
Számos oka van annak, hogy egy személy szabadalmaztatja találmányait. A
szabadalmak használatának egyik fő oka az, hogy a szabadalmak egy módja annak,
hogy megvédhetjük a találmányát „kizárólagos joggal, hogy megakadályozzák vagy
megállítsák másokat a találmány kereskedelmi hasznosítását”.
A szabadalmak szintén az „ipari tulajdon” típusúak. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos
hozzárendelheti, átruházhatja, engedélyezheti vagy felhasználhatja a bevételt a
vállalat számára.
Fontos megjegyezni, hogy a szabadalmak általában területi jellegűek, vagyis az
Írországban szabadalmaztatott találmány csak Írországban érvényes.
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4.6. Kereskedelmi titkok
Mik a kereskedelmi titkok?
A kereskedelmi titkok általános meghatározása minden olyan bizalmas üzleti
információ, amely a vállalat versenyelőnyének tekinthető. Az üzleti titkok magukban
foglalják a gyártási, ipari és kereskedelmi titkot. „Az üzleti titkok tárgyát általában
széles körben határozzák meg, és magában foglalja az értékesítési módszereket, az
elosztási módszereket, a fogyasztói profilokat, a reklámstratégiákat, a beszállítók és
az ügyfelek listáját, valamint a gyártási folyamatokat. Míg a végső megállapítás, hogy
milyen üzleti titok lehet, az egyes esetek körülményeitől függ, a titkos információ
tisztán tisztességtelen gyakorlata az ipari vagy kereskedelmi kémkedés, a
szerződésszegés és a bizalom megsértése.
Fontos megjegyezni, hogy az üzleti titkok formális eljárás nélkül védettek, ezért nincs
konkrét időbeli korlátozása. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos feltételek, hogy az
információt üzleti titoknak lehessen tekinteni. „Bár ezek a feltételek országonként
eltérőek, bizonyos általános szabványok léteznek, amelyekre az 1. cikk (1)
bekezdésében említettek vonatkoznak. A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi
vonatkozásairól szóló megállapodás 39. cikke (TRIPS-megállapodás):
• Az információnak titkosnak kell lennie (azaz általában nem ismert, vagy könnyen
hozzáférhető a körökben, amelyek általában a szóban forgó információval
foglalkoznak),
• Kereskedelmi értékkel kell rendelkeznie, mert titok,
• Az információ jogosult jogosultja számára ésszerű lépéseknek kellett alávetni a
titkosságot (például titoktartási megállapodások révén).”12
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4.7. E-kereskedelem
E-kereskedelem és szellemi tulajdonvédelem
“Számos oka van annak, hogy az IP fontos az e-kereskedelem szempontjából. Az ekereskedelem, mint más üzleti rendszerek, gyakran magában foglalja az IP-alapú és
licenszelési termékeik és szolgáltatásaik értékesítését. A zene, a képek, a fényképek,
a szoftverek, a tervek, a képzési modulok, a rendszerek, stb. Az e-kereskedelmen
keresztül kereskedhetők, ebben az esetben az IP a tranzakció értékének fő
összetevője. Az IP azért fontos, mert az interneten forgalmazott értékeket védeni
kell, technológiai biztonsági rendszereket és IP-törvényeket használva, vagy
ellophatják őket, vagy elpusztíthatják a “kalózok” az egész vállalkozást.
Az IP is részt vesz az e-kereskedelem munkájában. Olyan rendszerek, amelyek
lehetővé teszik az internet működését - szoftverek, hálózatok, design, chipek,
útválasztók és kapcsolók, a felhasználói felület stb. - az IP-formák, és gyakran IPjogokkal védettek. A védjegyek az e-kereskedelem üzlet lényeges részét képezik,
mivel a márkaépítés, az ügyfélfelismerés és a jóakarat, a webalapú üzlet alapvető
elemeit védjegyek és tisztességtelen versenyjog védi.
Az e-kereskedelmi vállalkozások és az internethez kapcsolódó vállalkozások termékvagy szabadalmi engedélyezésen alapulnak. Ez azért van, mert olyan sok különböző
technológia szükséges ahhoz, hogy egy olyan terméket hozzon létre, amelyet a
vállalatok gyakran kiszerveznek a termékek bizonyos összetevőinek fejlesztésére
vagy a technológiák megosztására engedélyezési megállapodások révén. Ha minden
vállalatnak függetlenül kell fejlesztenie és előállítania minden termék technológiai
szempontját, a csúcstechnológiai termékek fejlesztése lehetetlen lenne. Az ekereskedelem gazdaságossága attól függ, hogy a vállalatok milyen mértékben
osztják meg az üzleti lehetőségek lehetőségeit és kockázatait. Ezek közül sokan KKVk.
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Végül az e-kereskedelem alapú vállalkozások általában nagy értéket tartanak IP-ben,
így az e-kereskedelmi vállalkozásának értékelését befolyásolja, hogy védett-e az IPcíme. Számos e-kereskedelmi vállalat, mint a többi technológiai vállalat, rendelkezik
szabadalmi portfólióval és védjegyekkel, amelyek növelik üzleti értéküket.”13

4.8. Gyakorlati feladat
Fontos emlékezni arra, hogy az IP védelme különböző módon lehetséges, és amikor
védi IP-jét szerzői jog, védjegyek stb. révén, számos joga van. Fontos, hogy a KKV-k
teljes körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy mi a legjobb IP-védelmi típusuk
számukra. Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot:
Jogosultságok
Védjegy

Szabadalom

Ipari
formatervezés

13

• A védjegy a megjelölés használatának kizárólagos joga azon áruk és
szolgáltatások vonatkozásában, amelyekre a védjegyet bejegyezték. Ez a
kizárólagos jog általában lehetővé teszi tulajdonosának, hogy
megakadályozza, hogy mások azonos vagy hasonló jeleket használjanak
azonos vagy kapcsolódó áruk és / vagy szolgáltatások tekintetében, mint
a védjegy által védett áruk és / vagy szolgáltatások a kereskedelem
előzetes engedélye nélkül. A védjegyek területi jogok, ami azt jelenti,
hogy csak azokon a területeken gyakorol hatást, ahol regisztráltak.
• A szabadalom a találmány (termék vagy eljárás) védelmére biztosított
kizárólagos jog. A szabadalom jogosultja általában kizárólagos
jogosultsággal rendelkezik arra, hogy megakadályozza a harmadik felek
számára a találmány kereskedelmi hasznosítását, azaz gyártását,
értékesítését vagy használatát. Ez nem foglalja magában automatikusan
a szabadalmaztatott találmány kihasználásának jogát, amelyre
korlátozások vonatkozhatnak, például biztonsági vagy közegészségügyi
okok miatt. A szabadalmak területi jogok, ami azt jelenti, hogy csak
azokon a területeken gyakorol hatást, ahol regisztráltak.
• Az ipari formatervezés olyan kizárólagos jog, amelyet a termék egészének
vagy egy részének a termék tulajdonságaiból és / vagy díszítéséből eredő
külső megjelenésének védelmére biztosít. A nyilvántartásba vett
formatervezési minta birtokosának kizárólagos joga van a használatára, és
megakadályozza, hogy a harmadik felek a tulajdonos előzetes
beleegyezése nélkül használhassák azt.
• Az EU-ban a be nem jegyzett formatervezési mintákra vonatkozó
különleges rendszer csak a szándékos másolás ellen védi a
tulajdonosaikat. Az ipari formatervezési minták területi jogok, ami azt
jelenti, hogy csak azokat a területeket érik el, ahol regisztrálják őket.
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Szerzői jog

• A szerzői jog az a fogalom, amelyet az alkotóknak az irodalmi, tudományos
és művészeti alkotásaikhoz fűződő jogainak leírására használnak. A
szerzői jogból eredő jogok két kategóriába sorolhatók: gazdasági jogok és
erkölcsi jogok. A gazdasági jogok általában a szerzői jog tulajdonosainak
jogot adnak a másolatok készítésére és terjesztésére, valamint a
nyilvánosság számára történő tájékoztatásra. Az erkölcsi jogok általában
a szerzők jogát követelik meg a szerzői jog igénybevételére, valamint arra,
hogy kifogásolják munkájuk torzítását vagy megcsonkítását, ami
negatívan befolyásolná a becsületüket vagy hírnevüket. A szerzői jogok
területi jogok, ami azt jelenti, hogy csak azokon a területeken gyakorol
hatást, ahol regisztráltak.

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “IP enforcement: asserting your rights”

Természetesen a különböző IP-védelemnek saját előnyei és hátrányai vannak, ezt
mutatja alábbi gyors útmutató:
Érvek
• Automatikus védelem

Ellenérvek

• Nincs regisztrációs költség

• Követelmény,
minősüljön

Szerzői jog

• Az erkölcsi jogok örökösek lehetnek

• Nincs prioritás

Szabadalom

• Exkluzív jogok
• 12 hónapos prioritás
• Erősebb védelem

Ipari
formatervezés

Adatbázisok

Védjegy

hogy

munkának

• A gazdasági jogok hosszú távú • A szomszédos / szomszédos jogok 20
éves védelme
védelme
• Előfordulhat,
hogy
néhány
• A szoftverek és adatbázisok
országban a formatervezési
szerzői
jogi
védelem
alatt
mintáknak
további
állhatnak
követelményei vannak

• 3 év védelem a nem regisztrált
minták esetében
• 6 hónapos prioritás
• EU-szintű harmonizáció
• Néhány harmonizáció nemzetközi
szinten
• Exkluzív jogok
• Biztonsági védelem

• Költséges és hosszú eljárások
• 20 éves védelem
• Közzétételi követelmény
• Extra
követelmény
az
európai
szabadalmi oltalom megszerzéséhez
szükséges szoftverekre
• A
regisztrált
közösségi
formatervezési minták maximális
megújíthatatlan 25 éves védelme
• A nem regisztrált közösségi
formatervezési
minták
megújítható védelme
• Nincs prioritás
• Mindössze EU jogok
• 15 éves védelem

• Határozatlan ideig megújítható 10
évre
• 6 hónapos prioritás

• Kötelezettség a használatra

• EU-szintű harmonizáció
• Néhány harmonizáció nemzetközi
szinten
Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Copyright Essentials”
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5. fejezet - a szellemi tulajdon mint üzleti érték
5.1. Az IP eszköz értéke
5.2. Az IP ellenőrzése
5.3. Gyakorlati tevékenység
5.4. KKV díjak - a nagy kérdések összefoglalása

5.1. Az IP érték értékelése
Az IP-eszközök értékét nem lehet alábecsülni, „A szellemi tulajdonjogok értékelése
a szervezet szellemi tulajdonának jó kezeléséhez tartozik. Igazából, a szellemi
tulajdonjogok gazdasági értékének és fontosságának megismerése segíti az
eszközökkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalát, ugyanakkor elősegíti a
szellemi tulajdonjogok kereskedelmét és tranzakcióit.”14.
Számos oka van annak, hogy a KKV-knak van IP-értékelése, ugyanis számos olyan
üzleti helyzet adódik, ahol az IP-értékelés döntő fontosságú.
„A) Vállalat értékelése egyesülés, felvásárlás, közös vállalkozás vagy csőd céljából.
A vállalatok egyre inkább az immateriális javakon és a tudásba történő
befektetéseken alapulnak. Sőt, a tanulmányok szerint a K+F-be vagy szoftverbe
történő befektetések révén a tudás kiadásai nagyobb mértékben nőttek, mint a
tárgyi eszközök kiadásai. A befektetések változása következésképpen az
immateriális javak nagymértékű szerepét tükrözi a vállalatokban. Ezért a vállalatok

14
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értékének megismeréséhez elengedhetetlen a szellemi tulajdonuk értékének
ismerete.

B) A szellemi tulajdonjogok értékesítésére vagy engedélyezésére irányuló
tárgyalások.
Más üzleti tranzakciókhoz hasonlóan, a szellemi tulajdonjogok eladására vagy
engedélyezésére vonatkozó megállapodásokat tárgyaló szervezeteknek általában
egy árban kell megállapodniuk. A megállapodás megértéséhez elengedhetetlen a
szellemi tulajdonjog értékének ismerete, de annak biztosítása is, hogy a felek jó
üzletet kössenek.

C) Támogatás konfliktushelyzetekben, mint például bírósági eljárások vagy alternatív
vitarendezési mechanizmusok (például választottbírósági eljárás).
A konfliktusok forgatókönyveiben a károk számszerűsítése gyakran a folyamat
szükséges lépése. A kártérítési jogok tisztességes visszafizettetésének biztosítása
érdekében ezért a szellemi tulajdonjog helyes értékelése a szóban forgó ügyben
elengedhetetlen.

D) Finanszírozás bevonása banki hitelek vagy kockázatitőke-befektetések révén.
Elengedhetetlen a szellemi tulajdon értékének értékelése a bankhitelek biztonsága
vagy a kockázati tőke és a befektetők vonzása érdekében. Valójában számos
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tanulmány kimutatta, hogy különösen a szabadalmak tulajdonosa és a megfelelő IPmenedzsment döntő szerepet játszik a kockázatitőke-befektetők döntésében.15

E) A belső döntéshozatal segítése.
Az értékelés szintén szerepet játszik a szabadalmi stratégiák és a szellemi
tulajdonjogok nyilvántartásba vételéhez szükséges országválasztással kapcsolatos
döntésekben, vagy segíthet a szervezeteknek azon hiányosságok azonosításában,
mint például a tulajdonjogi bizonytalanságok, amelyek hatással vannak a szellemi
tulajdonjogok értékére és a kizsákmányolásra vonatkozó döntésekre.

F) Számviteli és adózási célokra.
A szervezeteknek jelentést kell készíteniük eszközeikről, beleértve az immateriális
javakat is. Az értékelés tehát szükséges lépés, valamint a szellemi tulajdonra
vonatkozó adótervezés helyzete.”16.

5.2. Az IP auditálása
„A szellemi tulajdon értékelését házon belül lehet elvégezni, vagy kiszervezni egy
szakmai szervezethez. Ha a szervezet házon belül végzi, tisztában kell lennie azzal,

15

Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006), “Valuation and Exploitation of Intellectual
Property”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/085, OECD Publishing.
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hogy ez csapatmunka kell, hogy legyen, és több személyt is be kell vonjon jogi,
műszaki, pénzügyi, marketing és stratégiai szakértelemmel.
A házon belüli alapértékelést végző kis- és középvállalkozások támogatása
érdekében számos nemzeti szellemi tulajdonú hivatal az Európai Unióban és más
közintézményekben ingyenes eszközöket hoztak létre, például:
✓ IPscore
Az IPscore az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) egyedülálló értékelési
eszköze, amelyet a szabadalmak és a technológiai fejlesztési projektek átfogó
értékelésére fejlesztettek ki. Ez egy egyszerű, felhasználóbarát eszköz,
amelyet minden olyan cég használhat, amely rendelkezik szabadalmakkal és
fejlesztési projektekkel.

Ez biztosítja:
• A szabadalom vagy a fejlesztési projekt számára értéket teremtő feltételek
azonosításának alapját. Az erős értékelési profilt, a tesztelt értékelési
tényezőkkel és az új jelentésekkel, átfogó értékelést nyújt a szabadalmi vagy
fejlesztési projekt értékét meghatározó különböző feltételekről.
• A szabadalmi vagy fejlesztési projekt értékelésének és értékelésének
alapját. A kvantitatív pénzügyi modul elkészíti a pénzügyi előrejelzést, és
ezáltal meghatározza az általános minőségi értékelés nagyságrendjét.

✓ IP Tradeportal
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A dán Szabadalmi és Védjegyhivatal egy portált fejlesztett ki azzal a céllal,
hogy segítse a vállalkozásokat abban, hogy jobban kihasználják ismereteiket
a szellemi tulajdonjogok kereskedelme révén. A portálon megtalálható a
kereskedelmi jogok eszközei, beleértve az értékelést is.

✓ IP Healthcheck
Az IP Healthcheck sorozat részeként az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdon
Hivatala kiadott egy füzetet a szellemi tulajdonjogok megegyezéséről szóló
megállapodás megkötésében, hogy segítse a vállalkozásokat szellemi
tulajdonuk értékének üzleti tranzakciók keretében történő értékelésében.”17
.
A szellemi tulajdon ellenőrzésének és értékelésének két fő megközelítése van, ezek
általában mennyiségi értékelésnek és minőségi értékelésnek minősülnek.
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„Míg a kvantitatív megközelítés számszerű és mérhető adatokon alapul, a szellemi
tulajdon gazdasági értékének kiszámítása céljából, a kvalitatív megközelítés a
szellemi tulajdonjogok (például a szabadalom jogi erőssége) és a szellemi
felhasználás elemzésére összpontosít. ingatlan. A kvantitatív megközelítésnél
számos módszert alkalmaznak, de általában négy módszerre lehet csoportosítani:
1. Költségalapú módszer - Ez a módszer azon az elven alapul, hogy közvetlen
kapcsolat áll fenn a szellemi tulajdon fejlesztése és a gazdasági értéke között.

2. Piaci alapú módszer - A piaci alapú értékelési módszer a hasonló szellemi
tulajdonjogok hasonló piaci tranzakciók (pl. Hasonló licencszerződések)
alapján történő becslésén alapul. Tekintettel arra, hogy az értékelendő
eszköz gyakran egyedülálló, az összehasonlítást a hasznosság, a technológiai
sajátosságok és a vagyon tekintetében végzik, figyelembe véve az eszköz
piaci megítélését is.

3. Jövedelemalapú módszer - Ez a módszer azon az elven alapul, hogy egy
eszköz értéke az általa generált (várható) jövedelemáramokhoz kapcsolódik.
A jövedelem becslését követően az eredményt megfelelő diszkonttényezővel
diszkontáljuk azzal a céllal, hogy a jelenlegi körülményekhez igazítsuk, és így
meghatározzuk a szellemi tulajdon jelenlegi értékét.
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4. Opció alapú módszer - A többi módszertől eltérően az opciós módszertan
figyelembe veszi a beruházáshoz kapcsolódó lehetőségeket. Az opciós
árképzési modelleken (pl. Black-Scholes) a részvényopciókhoz egy adott
szellemi tulajdon eszközértékének elérése szolgál.”18

Mivel a kvalitatív megközelítés inkább olyan értékelés, amely nem támaszkodik
analitikai adatokra. Valójában ebben a módszerben az értékelés különböző mutatók
elemzésével történik, a szellemi tulajdonjog minősítése, azaz annak fontosságának
meghatározása céljából.
Nagyon fontos tudni, hogy melyik a legjobb módszer az Ön számára, amikor
kiválasztja a legjobb IP-ellenőrzési formáját, az egyes ellenőrzési módoknak előnyei
és hátrányai vannak. Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot ezek egyszerű bontására!
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5.3. Gyakorlati feladat
Amint az a dokumentumban már említettük, az IP-k mint KKV-k védelmének
fontosságát nem lehet alábecsülni. A szellemi tulajdonjogok alapvető szerepet
játszanak abban, hogy ösztönözzék az innovációt azáltal, hogy a tulajdonosok
tulajdonjogi monopóliumjogokat biztosítanak. Ezek a jogok lehetővé teszik a
vállalatok számára, hogy versenyképességüket és helyüket a piacon megtartsák.
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Fontos megjegyezni, hogy még akkor is, ha KKV-ként regisztrált egy márkát vagy
védjegyet, a regisztráció önmagában nem akadályoz meg másokat abban, hogy
megpróbálják másolni a termékét.
Magától értetődik, hogy a KKV-k egyik legjobb módja annak, hogy bemutassák
termékeiket a vásárokon való részvétel. A kereskedelmi vásárok nagyszerű eszközök
az üzleti és a termékek bemutatására, ezért rendkívül fontos, hogy a vásárokon való
részvétel előtt ismerjék meg az IPR-t.
Az első szükséges lépés a technológia, a termék vagy a szolgáltatás tárgyát képező
tárgy és azon anyagok azonosítása, amelyeket a vásáron meg kíván mutatni. Ez az
elemzés lehetővé teszi, hogy azonosítsa a potenciálisan elérhető védelmi formákat
az egyes témakörök esetében, mivel gyakran több védelmi forma is alkalmazható.

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual property management at trade fairs”

Ha még nem védett terméke vagy szolgáltatása, akkor védelmet kell szereznie abban
az országban, ahol a vásárt tartják. Ezért a legjobb gyakorlat, ha a szabadalmak,
hasznossági modellek és bejegyzett ipari formatervezési minták és védjegyek
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a lehető leghamarabb leadja a vásár
előtt.
A védelem megszerzése után fontos megjegyezni, hogy az Ön termékeit és anyagait
védik a szellemi tulajdonjogok. Annak ellenére, hogy az ilyen közlemények csatolása
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nem kötelező a legtöbb országban, és nem biztosítanak védelmet, nagyon hasznosak
lehetnek. Valójában ez egy egyszerű módja annak, hogy elmondja az ügyfeleknek és
a versenytársaknak, hogy egy terméket regisztráltak, így segítve a jogsértések
megelőzését.”19

5.4. KKV-k díjai - A nagy kérdések összefoglalása
A KKV-k és a szellemi tulajdonjogok tekintetében sok kérdés merül fel, de fontos
megjegyezni, hogy a szellemi tulajdonjogok üzleti fejlesztése és versenyképes
stratégiája szinte minden területén segíthet a KKV-knak: a termékfejlesztéstől és a
tervezéstől a szolgáltatás nyújtásáig és a marketing, a pénzügyi források, a KKV-k
üzleti tevékenységének nemzetközi kiterjesztése az engedélyezés és a franchise
révén. A KKV-knak minden esetben mérlegelniük kell, hogyan lehet a legjobban
használni saját IP-jüket saját hasznukra.
Rendkívül fontos, hogy a KKV-k „szisztematikusan mérlegeljék a védelemhez,
kezeléséhez és végrehajtásához szükséges lépéseket, hogy a tulajdonukból eredő
lehető legjobb kereskedelmi eredményeket érjék el. Ha mások tulajdonát képező
szellemi tulajdonjogot használ, akkor fontolóra kell vennie, hogy megvásárolja vagy
megszerzi a használathoz való jogot a licensz megszerzése érdekében, hogy elkerülje
a vitát és az ebből következő költséges peres eljárást.
Szinte minden KKV-nek van kereskedelmi neve vagy egy vagy több védjegye, és meg
kell fontolniuk őket. A legtöbb KKV értékes bizalmas üzleti információval
rendelkezik, az ügyfelek listáitól az értékesítési taktikához, amit meg kíván védeni.
Nagy számban kreatív eredeti terveket fejlesztettek ki. Sokan szerzői joggal védett
művek közzétételét, terjesztését vagy kiskereskedelmét segítik. Vannak, akik egy
terméket vagy szolgáltatást talának fel vagy fejlesztenek ki. Mindezeket a szellemi
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tulajdonjogok védik. Ezért rendkívül fontos, hogy valamennyi KKV megismerje jogait
és megvédje IP-jét a megfelelő formában.
Ha bizonytalan, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot ezek rövid ismertetésére,
további információkért pedig nézze a fenti fejezetben található szövegezéseket.

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual property management at trade fairs”

Az is fontos, hogy a KKV-k észrevegyék, hogy a szellemi tulajdonjogok területi
jellegűek. A szellemi tulajdonjogok csak abban az országban vagy térségben
érvényesek, ahol a védelmet kérelmezték és megadták. Ha a KKV-k hosszú távú
üzleti tervétől eltekintve nemzetközivé válik, ajánlatos, hogy a KKV-k a jogsértés
megakadályozása érdekében alkalmazzák azokat az országokat, amelyekben
üzletelni kívánnak.
„Az IP-jogsértés általában az IPR által védett szellemi eszközök jogellenes és
engedély nélküli használata. Annak meghatározása, hogy egy adott cselekmény
jogsértés-e, több tényezőtől, és különösen a szellemi tulajdonjogok típusától függ,
amely valóban a jogtulajdonosoknak különleges előjogokat biztosít.
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Ezért a szervezeteknek ismerniük kell az érintett IP-eszközre vonatkozó IPszabályokat, és meg kell vizsgálniuk, hogy milyen mértékben tudják érvényesíteni
jogaikat.”20
Ha jogait megsértették, fontos a megfelelő lépések megtétele. Az első lépés az, hogy
biztosítsa a megfelelő személyt. „Amikor a szervezetek megismerik jogaik
megsértését, pontosan azonosítaniuk kell az állítólagos jogsértőket annak
érdekében, hogy végül megszüntessék a jogsértő tevékenységet.
Ezért fontos annak megállapítása, hogy ki az a személy vagy szervezet, amely
közvetlenül vagy közvetve végzi a jogsértő cselekményeket. Ez utóbbi esetben meg
kell állapítani, hogy az állítólagos társ-jogsértő csak egy másik okot indított-e el a
vétkes cselekmény elkövetésére, vagy hozzájárult ahhoz a magatartáshoz, amely
lehetővé

tette

a

jogsértés

elkövetését,

nevezetesen

a

járulékfizetési

kötelezettséget. ”
A következő lépés a kereseti levél elküldése. „A keresetlevél, más néven leállási és
elhagyási levél, amelyet általában arra használnak fel, aki az IP-jogokat állítólag
megsértő személyhez küldik. A levél tájékoztatja az állítólagos jogsértést végző
személyt arról, hogy bírósági fellépés történhet, ha a jogsértő tevékenységek nem
állnak le egy bizonyos időn belül. Ezzel a határozott szándékkal a levélnek
tartalmaznia kell egy, a megsértett IP-jogok és a feltételezett jogsértő cselekmények
leírását.”
Egy másik cselekvés, amelyet az IP végrehajtására lehet tenni, a vámtevékenység. Az
IP-tulajdonosok ténylegesen értesíthetik a vámhatóságot, hogy megállítsák a
jogsértő áruk szállítását közvetlenül az EU határán. A bejelentés iránti kérelem a
harmadik országokba behozott vagy onnan exportáló esetleges jogsértő áruk
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ellenőrzését kéri, és amennyiben a vámhatóság megerősíti a bűncselekményeket,
azok következményei elkerülhetetlenek.
Ha a jogsértő nem hajlandó megállítani jogellenes tevékenységét, akkor a KKV-k
feladata eldönteni, hogy milyen további lépéseket kell tennie. Egy egyszerűsített
forgatókönyvben két lehetőség áll rendelkezésre: rendezés vagy peres eljárás.
Összefoglalva, létezik:
• Büntetőjogi és nem bűncselekményekkel kapcsolatos magatartás (véletlen és
szándékos jogsértések).
• Állami vádemelés, amely csak a bűncselekményekre vonatkozik (és általában
szándékos jogsértést igényel).
• Alternatív vitarendezés (ADR), amely többnyire nem bűncselekményekre
vonatkozik.
Ha a szervezetek esetén valamely felmerül, elengedhetetlen, hogy jogi lépéseket
tegyenek egy IP-szakember bevonásával, mielőtt bármilyen további lépést tenne.”21

6. fejezet - Hasznos linkek
Ez a fejezet hasznos linkeket tartalmaz videókhoz, további olvasnivalókhoz,
addícionális forrásokhoz, stb.
•

A

fő

forrás

a

Szellemi

Tulajdon

Világszervezete

http://www.wipo.int/sme/en/ amely elektronikus, multimédiás, nyílt
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hozzáférésű és online információs platform. A WIPO magazin cikkei KKV-k
számára.
•

Az oktatási területeken rendelkezésre álló további források között, mint pl.
nemzeti

IP-irodák,

pl.

Szabadalmi

Hivatal

Írország:

https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/
•

Az egész Európára kiterjedő védjegy lajstromozásához az EUIPO honlapján
keresztül is elérhető: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

•

Az

Európai

Szellemi

Tulajdonvédelmi

Helpdesk:

https://www.iprhelpdesk.eu/
•

A WIPO egy olyan globális adatbázis, amely ingyenes hozzáférést biztosít a
szellemi tulajdonra vonatkozó jogi információkhoz, mint például a WIPO által
kezelt szerződések, más IP-szerződések, valamint a WIPO, az Egyesült
Nemzetek és a tagállamok törvényei és rendeletei. Világkereskedelmi
Szervezet: http://www.wipo.int/wipolex/en/

•

Szellemi

tulajdonvédelmi

irodák

összefoglalója:

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
•

Európai Szabadalmi Hivatal: https://www.epo.org/index.html

•

Helyesbítés a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29i 2004/48 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29

•

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48 /
EK európai parlamenti és tanácsi 2004/48 / EK európai parlamenti és tanácsi
védjegyek,

szabadalmak

kiszámításához:

http://innovaccess.eu/costs/calculator
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•

Lean

Business

Ireland,

Innovation

Health

check:

https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterpriseireland-client/innovation-health-check/
•

EU IPR Helpdesk, Enterprise Europe Network IP,

feltérképező eszköz:

https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html
•

Enterprise

and

tulajdonvédelmi

Innovation, üzletfejlesztési
irat:

igazgatóság

–

szellemi

https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-

Research-Development/Intellectual-Property/
•

Entrerprise

Ireland, Kutatás és

Fejlesztés:

https://www.enterprise-

ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-newtechnologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
•

Ír

védjegy

törvény

1996:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html

7. fejezet - Teszt
Ez a fejezet tartalmazza az értékelési tesztet / kvízeket, beleértve a valódi / hamis,
többszörös választási kérdéseket, stb., hogy teszteljék az ebben a modulban
bemutatott, elmagyarázott és bemutatott főbb témák és eszközök megértését és
megszerzését. Az értékelés fontos szerepet játszik abban, hogy a tanulók hogyan
tanuljanak, motiválják a tanulást, és hogyan oktatnak az oktatók a tanulási
folyamatban, segítve őket abban, hogy betekintést nyerjenek a tanulók tanulási
folyamatába, hogyan lehet jobban kiszolgálni őket.

A képzés befejezése után a résztvevőknek képesnek kell lenniük a következő fő
kérdések megválaszolására:
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• Mi a szellemi tulajdon (IP)?
• Mik a szellemi tulajdonjogok?
• Miért kell foglalkoznom az IP / szellemi tulajdonvédelem kérdésekkel?
Miért legyen az IP az üzleti stratégiám szerves része?
• Milyen IP védelmi eszközök léteznek / használhatók (pl. védjegyek,
szabadalmak stb.)?
• Hogyan lehet érvényesíteni a szellemi tulajdonjogokat?
• Melyek az alapszerződések az IP-vel történő pénzszerzéshez?
• Mit jelent az IP-kezelés?
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EUROSTART PROJEKT
6. MODUL - PROJEKTMENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS

A projektet finanszírozta: Erasmus+ / Key Action
2 - Cooperation for innovation and the exchange

Erasmus+

of good practices, Strategic Partnerships for VET
education
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1. A készségről általában
A stratégiai tervezés során definiáljuk és valósítjuk meg a vállalkozás középtávú céljait. A
stratégiai tervezés eredményeként olyan döntések és intézkedések születnek, melyek
alapvetően meghatározzák a szervezetet, annak célcsoportját, valamint működését és
hajtóerejét. A stratégiai tervezés akkor hatékony, ha a jövőre összpontosít, és így
meghatározza egyben azokat a szempontokat is, melyek alapján majd a szervezet az
eredményességét tudja mérni. Ugyancsak a sikeres stratégiai terv jellemzője, hogy a főbb
célkitűzések meghatározását követően ezeknek rendeli alá az erőforrásokat, a működés
szervezését, és nem utolsósorban biztosítja, hogy a munkavállalók és egyéb közreműködő
szereplők a közös cél érdekében munkálkodjanak. A stratégiai tervezés három alapvető
kérdést kell, hogy megválaszoljon:
•
•
•

Hol vagyunk?
Merre megyünk?
Hogyan jutunk oda?

A stratégiai tervezés folyamata a következők kifejtéséből áll:
•
•
•
•
•

Küldetés
Jövőkép, célkitűzések
Stratégiai célok
Akciótervek
Havi monitoring

Miután a küldetést és a jövőképet meghatároztuk, az egyes pénzügyi évekre lebontott
középtávú célmeghatározás következik. Olyan “okos” célokat érdemes itt lefektetni, melyek
egyszerűek, mérhetők, elérhetők, eredményorientáltak és időérzékenyek. Ugyanakkor
kerülendők azok a célok, melyek “túl könnyűek” vagy nem ösztönzik a teljesítményt. A célok
kapcsolódhatnak:
•
•
•
•
•
•
•
•

a pénzügyekhez
az ügyfélszolgálathoz
a munkavállalókhoz
a belső üzleti folyamatokhoz
az üzleti imázshoz
az üzleti hírnévhez
a közösségi kapcsolatokhoz, filantrópiához
az értékesítéshez és marketinghez

Az operatív tervezésen keresztül határozzuk meg a stratégiai célok megvalósítását szolgáló
akcióterveket és ellenőrzését szolgáló monitoringrendszert. Tehát az operatív tervezés
során a középtávú terveket rövidtávú tervekké bontjuk a vállalkozás céljainak
megvalósítását szolgáló intézkedések meghatározása érdekében. Ezáltal az operatív
tervezés olyan területekből áll, mint a működési terv, a költség- és eredményszámítások
vagy az ellenőrzés.
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A stratégiai és operatív tervezés általában az üzleti terv formájában valósul meg, amely nem
más, mint az üzleti célok, azok indokainak és elérési módjának szabályos kifejtése. Magába
foglalhatja a célokat elérni kívánó szervezetre vagy csapatra vonatkozó háttérinformációkat
is.

2. A modul célja
A projektmenedzsmentről és tervezésről szóló modul célja:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

megértetni a tanulókkal a stratégiai és operatív tervezés, valamint a
projektmenedzsment alapvető fontosságát, az ezek közötti összefüggéseket;
iránymutatást adni a hatékony üzleti stratégiák megtervezéséhez, amivel a
rendelkezésre álló erőforrásainkat maximálisan ki tudjuk használni;
bemutatni azokat a magasfokú személyes képességeket és kompetenciákat,
melyek a stratégiai és operatív tervezéshez, valamint a
projektmenedzsmenthez szükségesek;
megtanítani a főbb fejlesztési területek azonosítását és beépítését az üzleti
stratégiába;
megmutatni, hogyan lehetünk még konstruktívabbak a tervezés és az azon
keresztül azonosított fejlesztési igények kielégítése során;
képessé tenni a résztvevőket arra, hogy a projekteket a vállalkozás céljaihoz
tudják igazítani;
segíteni a projektmenedzsment, azaz a vállalkozáson belül felmerülő
komplex projektek – akár több projekt egyidejű - vezetéséhez, tervezéséhez,
szervezéséhez és felügyeletéhez szükséges képességek mélyebb elsajátítását
annak érdekében, hogy az eredményekre és a hatékonyságra vonatkozó
célokat teljesíteni tudjuk
megismertetni a hallgatókat a projektekötletek kidolgozásának,
értékelésének,
kiválasztásának,
a
projektek
megtervezésének,
ellenőrzésének és menedzsmentjének tudományával;
ráébreszteni a hallgatókat az építő jellegű projektmenedzsment kínálta
lehetőségekre és kihívásokra;
támogatni a hallgatókat a kis- és a közepes méretű projektek kutatásához,
tervezéséhez és a sikeres lezárásig terjedő kezeléséhez szükséges
képességek kifejlesztésében;
képessé tenni a modul résztvevőit a projektmenedzsment tudás és
képességek alkalmazására mind a mindennapi működési, mind az ad-hoc
projektekben;
gyakorlati segítség nyújtása a projektekhez kapcsolódóan a költségek
megbecsüléséhez, a kockázatok kezeléséhez és ütemezéséhez, a
beindításhoz és az előrehaladás kezeléséhez, a változásmenedzsmenthez és
az audithoz;
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•
•
•

•

kifejleszteni azt a kritikus figyelmet és gondolkodást, mely elengedhetetlen
a projektmenedzsment egyes kérdéseit és a projekt sikerére vonatkozó
hatását illetően;
a startupok és kisvállalkozások projektmenedzsmenthez kapcsolódóan
megjelenő igényeinek megfelelően a legjobb piaci gyakorlatok bemutatása;
megtanítani a hallgatókat arra, hogy jobban bízzanak a saját
megoldásaikban, és kevesebb erőfeszítéssel valósítsák meg azokat az
újonnan szerzett elméleti és gyakorlati tudásnak és tapasztalatnak
köszönhetően;
a csoportban való együttdolgozás módszerét alkalmazva fejleszteni a tanulók
együttműködési és csapatmunka képességeit.

3. A képzés főbb témái
2006-ban az Európai Unió ajánlást tett 8 olyan kulcsfontosságú kompetenciára
vonatkozóan, melyek az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek. Ezek közöl az
egyik a „kezdeményezőkészség és vállalkozói szellem” volt, mely a tudásalapú
társadalom minden tagjára vonatkozik. Továbbá az Európai Bizottság 2018. január
17-i ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú
kompetenciák témájában kiemeli, hogy a kreativitás és a folyamatok tervezésének
és menedzselésének képessége szerves részét, alkompetenciáját képezik a
vállalkozó szellemű gondolkodásnak. Az alábbi ábra illusztrálja a vállalkozó szellemű
gondolkodást mint kompetenciát alkotó 15 alkompetenciát:
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A sikeres embereket általában az jellemzi, hogy nem csak alkalmazkodnak a változó
körülményekhez, hanem előre látják a változás irányát, és ezért megállják a helyüket
a dinamikusan változó környezetben.
A projektek pontosan átmeneti jellegük miatt kiváló eszközök a vállalkozások
számára, hogy boldogulni tudjanak a bonyolult és változékony környezetben is.
Jelen modul általános célja, hogy megtanítsa a startupokat és kisvállalkozásokat
arra, miért és hogyan végzünk projektmenedzsmentet, és melyek a hatékony
projektmenedzsment sikertényezői.
1. A projekt a vállalkozás hosszútávú céljaihoz igazodik
Csak nagyhatású, látványos projekteken érdemes dolgozni, melyek a vállalkozás
hosszútávú céljaihoz 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
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üzleti élet olyan gyorsan változik, mint a gondolat, és a projekteknek ugyanezzel a
sebességgel kell eredményt hozniuk.
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.
2. A projekt főbb jellemzői határozzák meg a szükséges készségeket
Milyen készségekre van szüksége egy projektmenedzsernek? Valójában sokrétű
tapasztalatra van szükségük, melyek egy része magától értetődő, egy másik része
kevésbé. 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 projektmenedzser egyik legelső feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a
költségvetés megfelel a projekt pénzügyi igényeinek, és a költségek az ellenőrzése
alatt maradnak a projekt teljes időtartama alatt. A legtöbb projektnek vannak
költségvetési korlátai, melyek általában meglehetősen szűkek. Jelentős képesség
kell annak kifundálásához, hogyan préseljünk ki minden fillért ezekből 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. Végül, de
nem utolsósorban a humorérzék segít abban, hogy a problémákra más szemszögből
tudjunk tekinteni.
A projektek eredményorientáltak. A projektmenedzsernek világosan kell közölnie a
célt olyan módon, hogy az mindenki számára érthető legyen. Ugyancsak
rendszeresen kontruktív visszajelzést kell adnia a projekt csapatnak. A rendszeres
kommunikációnak köszönhetően a csapat tudni fogja, hogy a projektmenedzser az
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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. Projektvezetőkén 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.
3. Teljesítménymutatók alkalmazása
A teljesítménymutatók (angolul: key performance indicators – KPIs) fontos szerepet
töltenek be a kívánatos és meghatározott stratégiai célok azonosításában és az
előrehaladás mérésében. Legyenek mennyiségi vagy minőségi teljesítménymutatók,
a rendszeres előrehaladási jelentés alapján képezik. Teljes biztossággal jelentős
rálátást szükséges adniuk a 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.
Jelenleg az egyik legfontosabb irányzat az üzletvezetésben (stratégiai és működési
menedzsment) az egyre gyakoribb projektalapú munkaszervezés mind a magán,
mind a közigazgatási szektorban. A 21. században a projektmenedzsmentet a
szervezeteken belüli változás megteremtésével hozzák összefüggésbe. Ezzel a
tevékenységgel tudjuk biztosítani a projekteredmények gazdasági hasznosulását és
pozitív társadalmi és környezeti hatásait a jelen és jövő generációi számára.
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4. A modul felépítése
1. fejezet - Bevezetés
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.

2. fejezet - Célok
Jelen modul végén a startupok és kisvállalkozás-tulajdonosok felkészültté válnak az
összetett projektek hatékony és hatásos vezetésére, tervezésére, szervezésére és
átlátására. A hallgatók továbbá megtanulnak csapatot vezetni, miután kifejlesztik
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magukban az ehhez szükséges vezetői képességeket és technikákat. A modul
résztvevői megtanulják minimalizálni a kockázatokat, új lehetőségeket teremteni és
a vállalkozás számára meghatározott célokat teljesíteni.
A modul bevezeti a hallgatókat a projektek, a projektmenedzsment és az általa
alkalmazott eszközök és technikák elméleti alapjaiba.
Ebben a modulban a résztvevők megvitathatják a szabályos projektmenedzsment
módszerekkel végrehajtott projektmunka előnyeit és hátrányait. Áttekintjük a
projektmenedzsment folyamat egyes szakaszait (kezdeményezés, tervezés,
végrehajtás, monitoring és ellenőrzés, zárás).
Végül megvizsgáljuk azokat a közös projektmenedzsment eszközöket és technikákat,
melyekkel a résztvevők a munkájuk során találkozhatnak.

3. fejezet - Miért van szükség projektmenedzsmentre?
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.
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 projektciklus-menedzsmentet az alapvető üzleti kompetenciák közé soroljuk. Részei:
•
•
•
•
•

kezdeményezés vagy projektötlet
előkészítés és tervezés
jóváhagyás
források biztosítása
megvalósítás és monitoring
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•

értékelés.

A projektmenedzsment során észben kell tartanunk, hogy a projektek mindig egyediek,
összetettek, eredményorientáltak, valamint időben, az erőforrásaikat és a költségvetésüket
illetően korlátosak.

3.1. Stratégiai tervezés
Minden vállalkozás végez stratégiai tervezést annak érdekében, hogy a vállalkozás a
hosszútávú vagy átfogó céljának megvalósításához szükséges lépéseket
meghatározza. Ugyanakkor ez a folyamat cégenként igen eltérő lehet formalitását
tekintve. A stratégiai tervezés elkerülhetetlen a vállalkozás részéről az alábbi
esetekben:
• nem teljesülnek a kívánt célok;
• összeolvadás vagy átszervezést követően hiányzik az iránymutatás;
• egy új csapatot kell létrehozni egy közös célra;
• a csapatvezetők rendkívüli nyomás alatt vannak;
• a munka már nem izgalmas, és nem inspirál;
• a vállalkozáson belüli üzleti kultúra kezdi elveszteni eredményorientáltságát;
• a vállalkozáson belüli csapatok nem működnek együtt a szervezet közös
érdekében;
• paradigmaváltásra vagy az üzleti kultúra megváltoztatására van szükség;
• a csapatvezetők nem rendelkeznek a stratégiai iránnyal;
• a csapatoknak új lehetőségekre van szüksége.
A vállalkozás által követendő stratégia nagyon eltérhet a konkrétan megvalósuló
stratégiától. Anélkül, hogy a végrehajtással összekötnénk, a stratégia nem több
égbe kiáltott szónál, melynek vajmi kevés köze van a vállalkozás napi
működéséhez. Az összeköttetés nagyon gyakran megszakadhat - a
munkavállalók nem értik a stratégiát, a vezetők nem rendelnek ösztözőket a
stratégiához, nincs elegendő idő szánva a stratégia felülvizsgálatára,
fejlesztésére és finomhangolására az év során, valamint nincs költségvetés
rendelve a stratégiához.
Ráadásul nem minden nagyszerű stratégiai ötlet születik a vezetőség oldaláról. Az
igazán kiegyensúlyozott szervezet kialakít egy visszacsatolási rendszert annak
érdekében, hogy a stratégiai elgondolások alulról is eljuthassanak a vezetőség felé.
A projektciklus-menedzsment biztosítja, hogy a stratégiai tervezés összhangban
legyen az operatív tervezéssel és a megvalósítással, ezzel garantálva a teljesítmény
javítását.
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3.2. Operatív tervezés
Különösen fontos egy újonnan létesült vagy startup vállalkozás számára, hogy a
belső követelmények vagy a vevői elvárások alapján szükséges változásokon
keresztül működjön. Minden változtatást piackutatás vagy benchmark elemzés előz
meg. Ezt követi a helyzetfelmérés, pl. a SWOT analízis, mely leírja a kiindulási
helyzetet, ahonnan az adott üzleti célokat el akarjuk érni.
Az operatív tervezés általában magába foglalja a vállalkozás által kívánt
eredményhez, változáshoz vezető lehetséges alternatívák, különböző megoldások
kínálatát.
A projektmenedzser felelőssége azt eldönteni, hogy melyik alternatív megoldás
kerüljön megvalósításra. A különösen összetett projektek esetében még
megvalósíthatósági tanulmányt is szükséges lehet készíteni a megfelelően
megalapozott döntéshozatal érdekében. Ilyen megvalósíthatósági tanulmány
magába foglalja az alábbiak vizsgálatát:
•

a műszaki vagy technológiai kockázatok

•

az alternatívák között a fenntarthatóság szempontjából meghúzódó
különbségek

•

a pénzügyi kockázatok

•

költséghatékonyság

•

a public relations vonatkozásai

•

a társadalmi-gazdasági kockázatok

•

hogyan lehet ezeket az alternatív megoldásokat megszervezni vagy
menedzselni.

Egy nagyon részletes terv szükséges a támogatók, befektetők és egyéb finanszírozók
megnyerésére.
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3.3. Az üzleti terv
Az üzleti terv készítése minden vállalkozó számára létfontosságú. Akár egy új
vállalkozás elindítását vagy egy cég megvásárlását tervezi, akár már meglévő
vállalkozását kívánja bővíteni, sőt, a közfelfogással ellentétben nemcsak a most
induló, hanem a már működő cégek esetében is kifejezetten fontos és hasznos. Ne
gondoljuk, hogy az üzleti terv készítése a nagyvállalatok kiváltsága! A statisztikák
szerint az induló vállalkozások fele (!) az alapítástól számított három éven belül
megbukik. Az ijesztő adat mögött azonban az áll, hogy a vállalkozók túl sokszor
vágnak neki az új üzletnek kidolgozott és megalapozott tervek nélkül. Pedig a
tervezés segítségével gyakran kiküszöbölhetők lennének azok a hibák, melyek "élesegyenesben" akár a vállalkozás bukását is okozhatják. Érdemes belegondolni abba,
hogy ha valaki az a kevés, amit egy jó üzleti terv kidolgozására érdemes szánni.
Az üzleti tervnek hármas célja van: tervezés, értékelés és pénzszerzés. A vállalkozó
a tervezés folyamata során mintegy rákényszrül arra, hogy minden egyes tényezőt
figyelembe vegyen és minden részletet alaposan és tudatosan végiggondoljon. A
vállalkozás sikerességének fokmérője lehet az üzleti tervben megfogalmazott célok
megvalósulásának mértéke. Az értékeléskor megvizsgálhatjuk, milyen eszközök,
stratégiák voltak sikeresek, s melyek voltak azok a külső tényezők, amik kisebbnagyobb mértékben hatással voltak a vállalkozásra. Ezek mind felhasználhatók a
következő terv elkészítésénél, ami így pontosabb, reálisabb és könnyebben
teljesíthető lesz. Legtöbben pénzszerzési céllal írják meg az üzleti tervüket, hiszen a
hitelezők, befektetők világába ez a belépő.
A vállalkozó vagy vállalkozni szándékozó legtöbbször rendelkezik egy jó ötlettel,
aminek azonban nincsenek még kidolgozott részletei. A tervezés folyamata során ezt
az alapötletet kell kifejteni, alakítgatni és a külső tényezőkről szerzett információk
alapján életképessé, megvalósíhatóvá formálni. Az újonnan birtokunkba jutott
adatok és információk figyelembe vételével gyakran át kell gondolni addigi
döntéseinket is, vissza-visszatérni az üzleti terv korábbi részeihez, ha azok
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ellentmondásba kerülnének az újakkal. Így tehát, hiába kezdjük a terv kidolgozását
az első résztől sorban a vége felé haladva, a folyamat nem feltétlenül ér ott véget.
Gyakran az utolsó rész, a pénzügyi terv írása során derül csak ki, hogy a vállalkozás
abban a formában nem lehet nyereséges, ezért egy vagy több részt (pl. marketing
terv vagy személyzeti terv) is meg kell változtatni ahhoz, hogy sikeresen
működhessen.
Az üzlet terv formája meglehetősen kötött, megkönnyítve számunkra a gondolataink
rendszerezését, és megakadályozandó, hogy bármi fontos kimaradjon. Jó üzleti
tervet az a személy tud írni, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott témáról,
és aki nagy valószínűséggel napi szinten menedzseli a vállalkozást. Természetesen,
amennyiben valamelyik rész megírásához nem rendelkezünk elegendő ismerettel,
ajánlott külső segítséget is igénybe venni (pl. egy könyvelőt). Fontos azonban, hogy
soha ne használjunk vagy adjunk be olyan üzleti tervet, amit mi magunk nem
ismerünk, nem értünk pontosan, vagy esetleg nem értünk vele egyet.
A kis- és középvállalkozások üzleti terveit általában 1 évre előre, azaz 12 hónapra
szokás részletesen elkészíteni. Szólni kell azonban nagy vonalakban az 1-4 évről is. A
jó üzleti terv legalább az alábbiakat foglalja magába:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tartalom
Összefoglalás
Piacelemzés
Az üzleti elképzelés leírása
Üzleti célok
Marketing terv
Szervezeti terv
Működési terv
Személyzeti terv
Kockázatelemzés
Pénzügyi terv
Mellékletek

Egy startup vállalkozás üzleti terve tipikusan a következőkből áll:
•

címlap és tartalomjegyzék
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vezetői összefoglaló
küldetés
a vállalkozás leírása
az üzleti környezet elemzése

SWOT elemzés
ágazati információk

versenytárs-elemzés
piaci elemzés
marketing terv
működési terv
menedzsment összefoglaló

pénzügyi terv
mellékletek és mérföldkövek.

Az üzleti tervnek a kockázatelemzés 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)

Mellékletként kell csatolni az üzleti tervhez minden olyan anyagot, dokumentumot,
aminek tartalmára a tervezés során támaszkodtunk, illetve aminek tényanyaga
alátámasztja az elképzeléseinket (pl. kutatási eredmények, a tulajdonos
szándéknyilatkozata az üzlethelyiség bérbeadásáról, vezetőség szakmai önéletrajza
stb.). Itt kaphatnak helyet továbbá azok a részletek is, melyek szorosan az üzleti terv
tartalmához kapcsolódnak ugyan, de terjedelmi okokból ezeket magán a terven
belül nem lenne érdemes kifejteni (pl. termékfotók, hirdetési tervek, gyártási
technológiák stb.). Célszerű a mellékleteket beszámozni és így hivatkozni rájuk; ez
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segít majd abban is, hogy üzleti tervünk áttekinthetőbbé, könnyen kezelhetővé
váljon.
3.4. Gyakorlati feladat
Menedzserként bizonyára foglalkozott már stratégiai és operatív tervezéssel, azaz
üzleti tervezéssel.
3-4 fős csoportokban osszák meg egymással ezzel kapcsolatos tapasztalataikat!
Röviden mutassák be a teljesíteni kívánt küldetést! Melyek voltak az erősségek,
gyengeségek, lehetőségek és veszélyek? Kik voltak a versenytársak? Kik voltak a
vevők? Milyen marketingeszközöket és csatornákat, HR és pénzügyi erőforrásokat
terveztek igénybe venni?
Az üzleti terv elsődleges és kézenfekvő funkciója a tervkészítés, a jövőre vonatkozó
tervek kidolgozása. A vállalkozó a tervezés folyamata során mintegy rákényszerül
arra, hogy minden egyes tényezőt figyelembe vegyen és minden részletet alaposan
és tudatosan végiggondoljon. Ennek segítségével számos hiba elkerülhető és új,
addig ismeretlen lehetőségek fedezhetők fel.
Az üzleti terv célja, hogy bebizonyítsa, hogy a tulajdonos kellőképpen átgondolta a
vállalkozását; megtervezte, hogyan hozza létre és működtesse azt.
Az üzleti terv jól összefoglalja, mit kívánunk elérni a vállalkozással, és hogyan
kívánjuk a különböző erőforrásainkat mozgósítani e cél érdekében. Alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a projektet pénzügyileg támogatók részére garantálja a befektetés
megtérülését.
Osszon meg a csoport tagjaival egy jó gyakorlatot, sikert vagy kudarcot az üzleti
tervezéssel kapcsolatban! Sikerült stratégiai partnereket bevonnia? Ha nem, melyek
voltak a tanulságok?

4. fejezet - Miből áll a projektmenedzsment?
4.1. Költségmenedzsment
Minden tervünket és tevékenységünket pénzügyileg is meg kell támogatni. A
finanszírozás forrása lehet saját tőke, családtagok vagy barátok pénze, egyéb
támogatások, esetleg hitel. Össze kell szednünk a projekthez szükséges
berendezéseket, és ezek árát hozzá kell adnunk a működési költségekhez (az
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üzlethelyiség bérleti díja, az alkalmazottak bére, a közüzemi számlák, készletek ára
stb.), így kapjuk meg a projekthez szükséges tőke nagyságát. A project
költségvetésének tervezését az ajánlatkérőinkre beérkező információkra szükséges
alapozni.
A projekthez szükséges befektetett és forgóeszközöket a nyitómérlegben soroljuk
fel, illetve összegezzük. A mérleg másik oldala tartalmazza azokat a lehetőségeket,
forrásokat, melyekből a projekthez szükséges dolgokat finanszírozzuk.
Ki kell dolgoznunk egy úgynevezett pénzáramlási, azaz cash flow tervet is, célszerű
ezt Excel-táblázatban elkészíteni, külön időrendi oszlopokban, a tételeket pedig
sorokban felsorolni. A cash-flow terv a következőket tartalmazza:
•

bevételek (pl. a termék vagy szolgáltatás értékesítéséből származó
bevételek, saját tőke, támogatások, pályázatok stb.). Vannak, amelyek a
mennyiségggel arányosak, ezeket fel kell szorozni a “termelt/eladott”
termékkel.

kiadások; ezek a felhasznált alapanyagok (mennyiséggel kell szorozni), munkabérek,
adók, járulékok és egyéb költségek lehetnek.
A bevételek és kiadások összegzésének más pénzügyi számításoknál, például a
várható nyereség és a fedezeti pont kiszámításánál is hasznát vehetjük majd. A
bevételek és kiadások egymáshoz viszonyított aránya is nagyon fontos, hiszen a
különbségük határozza meg, hogy várható-e nyereség a tevékenységből. Fedezeti
pontnak nevezzük, amikor az összes bevétel megegyezik az összes kiadással. Célunk,
hogy a nyereség nagyobb legyen, mint a kiadások, költségek összege. Gyakran már
az indulás előtt kiderül, hogy amit elképzeltünk, pénzügyileg nem valósítható meg,
vagy ha mégis, akkor sem lenne jövedelmező még hosszú távon sem.
A legtöbb projektet nem lehet külső pénzügyi források nélkül megvalósítani. A
finanszírozásnál nem cask az önrész biztosítása jelenti az igazán komoly feladatot,
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hanem a likviditás ütemezése, azaz az átmeneti források biztosítása, megelőlegezése
a project minden egyes pillanatában egészen az utófinanszírozás megérkeztéig.

4.2. Feladatmenedzsment
A projekt tevékenységeit alaposan meg kell tervezni, és ez alapján végrehajtani.
Listaszerűen össze kell írnunk, hogy milyen tevékenységeket kell a project során
elvégeznünk. Ezután megnézzük, hogy mely tevékenységek végezhetők egyással
párhuzamosan, s mik azok, amikor cask akkor indulhatnak el, ha egy másik
befejeződött. Világosan kell látnunk, ahogy a különböző tevékenységek egymásra
épülnek, és ki kell tudnunk használni a párhuzamos tevékenységekből adódó
szinergiákat a projekt-végrehajtás maximális hatékonysága érdekében.
Ha elkészült a tevékenységstruktúránk, akkor meg kell vizsgálni, hogy lesz-e hozzá
elég emberünk, eszközünk, technológiánk. Minden tennivalót számszerűsítsünk
(munkaerő-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.
4.3. Célkitűzés és marketingterv
A rövid- és hosszútávú célok kitűzése a projektmenedzsment egyik legfontosabb
része. Az előre meghatározott célok keretet adnak a projekt keretében
megvalósítandó mindennapi feladatoknak, és elősegítik a megfelelő stratégia
kialakítását. A cél határozza meg a projekt kimenetelét. A jó cél – szóljon az
bármilyen időtávra -, pontosan meghatározott, elérhető, motiváló, megvalósulása
pedig nyomon követhető, ellenőrizhető.
Rövidtávú céljainkat mindig határozzuk meg számadatokkal és szövegesen is,
emellett ügyeljünk arra, hogy az egyes célkitűzések, elképzelések semmilyen módon
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ne kerüljenek ellentmondásba egymással. Fontos, hogy az adott cél a megadott
időkereten belül, realista becslések szerint is teljesíthető legyen.
A marketing terv része a piackutatás, a marketingstratégia, az értékesítési terv, az
árazás és a reklám.
A projekthez legcélszerűbb a piacelemzés elvégzésével hozzákezdeni. Ilyenkor
először a projekt keretében termelt termék vagy végzett szolgáltatás piacának az
egészét vizsgáljuk, egyre szűkítve a kört a konkrét üzletág, majd a térség szerint. Ezt
az első lépést nem érdemes sem kihagyni, sem pedig elhanyagolni; igencsak
kockázatos ugyanis belépni egy piacra annak megfelelő ismerete nélkül. Az adott
piac alapvető jellemzőit (méretét, bővülését-szűkülését, illetve a rá vonatkozó egyéb
tendenciákat) kisebb utánajárással viszonylag könnyen össze lehet gyűjteni. Egy
piackutatás elvégzéséhez nem kell feltétlenül egy erre szakosodott szervezetet
megbízni, - különösen, mivel ezek a kisvállalkozások számára általában
megfizethetetlenek, - sok mindent tehetünk mi magunk is, hogy hozzájussunk a
szükséges információkhoz. Érdemes keresgélni a hivatalos statisztikák között,
biztosan akadnak majd számunkra is jelentőséggel bíró adatok, és a különböző szakvagy gazdasági folyóiratokban is sokszor találunk az egyes iparágakról szóló
elemzéseket.

Kézenfekvő,

ugyanakkor

kifejezetten

eredményes

lehet

(természetesen piactól függően) egy, a saját közeli és távoli ismerőseink körében
végzett “házi közvélemény-kutatás” is. Ebben és bármilyen más típusú
információszerzésben pedig nagy hasznunkra lehet az internet, aminek segítségével
nem kevés időt és energiát spórolhatunk meg. A piacról szerzett információk alapján
tudjuk csak meghozni a döntést: átmegy-e a projektünk az első rostán, azaz
érdemes-e belépni az adott piacra. Ehhez három adatra lesz feltétlenül szükségünk:
•

növekszik-e

még

a

piac

(növekvő

kereslet

van

a

termékünkre/szolgáltatásunkra)
•

jelenleg pontosan mekkkora a piac mérete (adott idő alatt ebből a
termékből/szolgáltatásból mennyit értékesítenek a térségben)
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•

és ebből mekkora részesedése lehet a mi vállalkozásunknak.

Fel kell térképeznünk, kik lesznek a jövőbeli versenytársaink, és hogy a lehetséges
vevők miért választják majd a mi és miért az ő terméküket, szolgáltatásukat.
Versenytársnak számít mindenki, aki a miénkhez hasonló vagy azt helyettesítő
terméket értékesít vagy tevékenységet szolgáltat. Azok a tényezők, amik miatt a
potenciális vásárlók a mi vállalkozásunkat választják majd a többivel szemben, az
erősségek közé kerülnek (pl. gyorsabb kiszolgálás, nagyobb választék, job
elhelyezkedés). Az olyan különbségek, amiktől a vevő számára a konkurencia lesz
vonzóbb, a gyengeségek kategóriába tartoznak (új vállalkozásunknak a
versenytársakkal szemben még nincs hírneve, vagy a nálunk nagyobb üzletek
bővebb árukészlettel rendelkezhetnek). A projekt során is arra kell törekednünk,
hogy minél több erősségünk és minél kevesebb gyenge pontunk legyen a
versenytársainkhoz viszonyítva.
A piacelemzés mellett részletesen és pontosan le kell írnunk, milyen termékeket és
szolgáltatásokat fogunk kínálni, vagy milyen változást fogunk létrehozni a projekt
eredményeként. Pontosan meg kell határozni, kiknek szeretnénk értékesíteni a
termékeinket, szolgáltatásainkat, ill. ki lesz a projektünk célcsoportja. A célcsoportot
demográfiai adatokkal (kor, nem, családi állapot, végzettség, lakhely stb.) és a
célközönségre jellemző szokásokkal lehet legjobban meghatározni. Célszerű minél
szűkebb célcsoportot meghatározni és azt a lehető legjobban megismerni: ez nagy
hasznunkra lesz majd a hatékony marketing terv összeállításában, valamint az üzleti
tervezés és a mindennapi üzletmenet, pl. a projektmenedzsent folyamataiban is.
Érdemes utánanézni, mit tudna nyújtani a mi vállalkozásunk, amit a versenytársak
nem, mert a megfelelő piaci rés felfedezése és betöltése könnyen a vállalkozás
sikerének záloga lehet. Ugyan csak figyelembe kell vennünk a vállalkozás
elhelyezkedését (a település jellemzői, környezete, a hasonló, vagy kapcsolódó
terméket, szolgáltatást előállító vállalkozások közelsége, milyen sűrű látogatja a
célcsoport stb.).
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A jó marketing felkelti az emberek nem tudatosított igényeit is, így olyan
termékeket, szolgáltatásokat is megvesznek majd, aminek a szükségességével
korábban nem is voltak tisztában. Attól a ponttól kezdve, hogy meghatároztuk,
stratégiánkat a vállalkozás mely megkülönböztető elemére építjük és ezt hogyan
juttatjuk el a célcsoporthoz, a megfelelő eszközök kiválasztása már aránylag
egyszerű feladat. Meg kell határoznunk részletesen az értékesítés módját
(hagyományos üzlet, webáruház, üzletkötők stb.) és azt, hogy a kiszolgálás módja
miben tér el a versenytársakétól.
Mivel a terméket vagy szolgáltatást és a potenciális vevőkört is meghatároztuk
korábban, az árat illetően általában már bizonyos keretek között kell mozognunk.
Emellett érdemes lehet a versenytársak áraiból kiindulni, hiszen ők már valószínűleg
rendelkeznek azzal a tapasztalattal és gyakorlattal, ami az árképzéshez szükséges.
Az, hogy az adott árak működőképesek lesznek-e, a fedezeti pont és a mérleg
kiszámítása után fog kiderülni.

4.4. Időmenedzsment
Miután erőforrásokat rendeltünk a feladatainkhoz, az időkeretet 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.
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4.5. Gyakorlati feladat

Az életünk projektmenedzsment folyamatok sorozata.
Gondoljanak egy helyzetre a magánéletükből (költözés, babavárás, betegség,
utazás, autóvásárlás, háztartás-vezetés, egy váratlan esemény, ünnep stb.). 3-4 fős
csoportokban röviden vitassák meg a megoldandó problémát/nehézséget/kihívást
és az erre végrehajtott “projektet”! Ne felejtsen kitérni a projekt fő alkotóelemeire:
a célra, a költségvetésre és az időkeretre! Pontosan milyen feladatokat kellett
menedzselnie?

5. fejezet - A projektmenedzsment eredményességének
mérése
Megvalósítás közben folyamatosan vannak monitoring-feladatai 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.
A projektjeink végén mindenképpen végezzünk értékelést, még akkor is, ha nem
kötelez erre senki, mert nem vontunk be külső forrást a végrehajtásba. A
tapasztalatok megfogalmazása, összefoglalása segítség a következő projektnél. Ha
mindez írásban történik, akkor jól használható a következő projektünk
szükségletelemzésének elkészítésénél. A tapasztalatok összegyűjtése, formalizálása,
a szervezeti tudás részévé tétele minden vezető elemi érdeke. Csökkenthetjük 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 konferencia vagy nyilvános
szakkonferencián való részvétel is, ahol esetleg mások projektjeihez tudunk
kapcsolódni partnerként a tapasztalatainkkal.
5.1. Mennyiségi teljesítménymutatók
Nem olyan egyértelmű eldönteni a projektről, hogy sikeresnek értékeljük, vagy
sikertelennek, mivel minden projektnek általában sok érintettje van, s nekik mások
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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.

5.2. Minőségi teljesítménymutatók
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 projekttermék 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.
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5.3. Gyakorlati feladat

3-4 fős csoportokban, az előző fejezet 4.5 pontjában szereplő gyakorlat során
megvitatott személyes projektekre vonatkozóan próbálják megtalálni az összes
olyan tényezőt, mely befolyásolhatta a projektek eredményességét! Miután
megismerték az egyes projektek teljesítménymutatóit, szavazzák meg a
legsikeresebb projektet az egyes csoportokon belül! Véleményezzék a projektek
megvalósíthatóságát és hatékonyságát, és adjanak javaslatot, hogyan lehetne
javítani a projekteken a jövőre nézve!
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6. fejezet - Hasznos linkek
Videók és további szakirodalmak, források stb.:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

‘Overview of the Strategic Planning Process’ by Erica Olsen
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/
'Strategic
Planning
and
Goal
Setting’
by
BGW/CPA
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-StrategicPlanning-Goal-Setting-2.pdf
'How to Create an Action Plan to Achieve Your Goals' by Leslie Truex
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-toachieve-your-goals-1794129
'The Ultimate Guide to Small Business Goal Setting' by Alyssa Gregory
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-businessgoal-setting-2951416
'Creating
Strategic
Focus
Areas'
by
CASCADE
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
‘Goal Setting and Action Planning’ by The Health Foundation
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2
_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
'Setting Goals - Reaching Dreams’ – online tutoring training workshop by The
Learning
Center
of
The
University
of
Louisiana-Lafayette
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Se
tting%20Training.ppsx
'Leadership Planning and Goal Setting’ by Dale Carnegie Training
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY
'Create Strategic Plan’ by FormSwift https://formswift.com/sem/static-nonstate/strategic-plantemplate?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983
&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&
u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unkn
own&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_
template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_ad
position=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf7087
05cb7afd03
Free
Sample
Business
Plans’
at
Bplans
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php
‘Principles of Management’ in an OER of the University of South Carolina
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view
‘Venturing: Innovation and Business Planning for Entrepreneurs’ by Marc H.
Meyer
and
Frederick
G.
Crane
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253
&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGC
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JATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVA
KHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
• Project
Management
by
Adrienne
Watt
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
• Managing
Projects
by
Matt
H.
Evans
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
• Basic Introduction to Project Cycle Management Using the Logical
Framework
Approach
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_
ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf

7. fejezet - Teszt
Az itt szereplő felmérő teszt segítségével ellenőrizhetik a hallgatók, hogy
megértették-e a témára vonatkozó főbb gondolatokat. A felmérés fontos
szerepet játszik a tananyag elsajátításában és a hallgatók motiválásában.
Ugyancsak segíti az oktatókat a képzésben, akik így könnyen megismerik, mit
értettek meg a hallgatók a tananyagból, és milyen módon lehetne a hallgatók
képzését fejleszteni.
Igaz/Hamis kérdések
7) A stratégiai tervezés során definiáljuk és valósítjuk meg a vállalkozás rövidtávú
céljait.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
8) Az operatív tervezésen keresztül határozzuk meg a stratégiai célok megvalósítását
szolgáló akcióterveket és ellenőrzését szolgáló monitoringrendszert.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
9) A projektek soha nem teljesen úgy alakulnak, ahogy terveztük.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
10) Projektmenedzsment kizárólag az üzleti életben fordul elő.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
11) Az üzleti terv formája tetszőleges.
Igaz ⃝
Hamis ⃝
12) A legtöbb projektet nem lehet külső pénzügyi források nélkül

megvalósítani.
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Igaz ⃝
Hamis ⃝

Állítás
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megoldás
IGAZ

HAMIS
x

x
x
x
x
x

Feleletválasztós kérdéssor
7) Az üzleti terv
D. befektetőknek készül.
E. az elképzeléseink és lehetőségeink összefoglalója.
F. az üzleti célok, azok indokainak és elérési módjának szabályos kifejtése.
8) A cash flow
D. a bevételeket és kiadásokat
E. az eszközöket és forrásokat
F. a forrásokat és erőforrásokat
foglalja magába.
9) A marketing terv része a piackutatás, a marketingstratégia, az árazás, a
reklám és _____________.
E. a célmeghatározás.
F. az értékesítési terv.
G. a beszerzés.
10) Mikor szükséges elvégezni a projektek monitoringját?
D. Legalább egyszer a végrehajtás során.
E. Párhuzamosan a végrehajtással.
F. Csak a végrehajtást követően.
11) Mikor szükséges üzleti tervet készítenünk?
E. Csak új vállalkozás indításakor.
F. Létfontosságú akár egy új vállalkozás elindítását vagy egy cég

megvásárlását tervezzük, akár már meglévő vállalkozásunkat kívánjuk
bővíteni.
G.

Az üzleti terv a vállalkozás napi működését szolgálja.

12) Egy projekt mindig __________, összetett, eredményorientált, valamint időben,
az erőforrásait és a költségvetését illetően korlátos.
E. stratégiai
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F.
G.

formális
egyedi

Megoldás
Állítás
Helyes
sorszáma
válasz
1.
C
2.
A
3.
B
4.
B
5.
B
6.
C
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