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A RÉSZ - Bevezetés az EuroStarthoz és a Közvetítői Kézikönyvhöz 
 

A.1 EuroStart projekt                                                                                
 
Az EuroStart egy európai szintű partnerség Németország, Írország, Spanyolország, Magyarország és 
Lengyelország között, amelynek célja olyan alapvető és innovatív tanulási módszerek kifejlesztése, 
amelyek a legjobban ösztönzik a startupok és a vállalkozók menedzsment tevékenységét. Ez a 
projekt összhangban van az EU 2020 stratégiával, amelynek célja az innováción és a 
csúcstechnológián alapuló gazdaság ösztönzése, valamint a minőségi nyílt oktatási erőforrások 
fejlesztéséhez való hozzájárulás.  
Az Eurostart projekt végső célja a startupperek és a vállalkozók felkészítése a versenyképes és 
működő vállalkozások irányítására.  
 
Mivel tíz startup közül kilenc sikertelen (Forbes, 2015. január), nyilvánvaló, hogy a vállalkozóknak 
és a startuppereknek gyakran hiányoznak az alapvető kompetenciáik az ötleteik piaci elindításához 
és fenntartásához. Ezen kompetenciák közé tartoznak az üzleti készségek, a kommunikációs 
készségek, az önfejlesztési és vezetési készségek, eme utolsó az, amely a partnerek szerint a 
legfontosabb. Ezek olyan transzverzális kompetenciák, amelyek a vállalkozókból, bármennyire is 
szakemberek és magasan képzettek, gyakran hiányoznak. 
  
A startupperek és a vállalkozók menedzsment képzési igényeinek kielégítése érdekében az 
EuroSTART partnerek közös kompetenciatervet dolgoztak ki, és technológiai, társadalmi és 
interaktív modulokon alapuló elektronikus oktatási modulokat javasoltak, valamint egy oktatási 
kézikönyvet a használatukhoz. Az EuroStart projektben a résztvevők: 

 180 vállalkozó, startupper és támogató szervezet  

 500 tanuló 

 100 résztvevő a következő évektől 

 
Célkitűzéseik elérése érdekében a partnerek kifejlesztettek:  

 kompetencia adatlapot: az EuroSTART projekt tanulási céljainak és eredményeinek 

megfogalmazása után a partnerek azonosították a jobb menedzsment gyakorlatokhoz 

szükséges kompetenciákat.  

 egy képzési ütemtervet, amely egy jelentést tartalmaz, magában foglalva az összes 

információt a képzés tartalmáról és a szükséges követelményekről. 

 a kompetenciákra reagáló speciális képzési tartalmakat, saját szakterületük szerint.  

 egy online platformot a tanfolyam lebonyolításához interaktív gyakorlatokkal és 

értékelési rendszerrel, beleértve egy szociális modult is. 

  



 
 

A.2. Mi ez és kiknek szól ez a kézikönyv?             
                                                              
Eme kézikönyv kiegészíti az oktatást azáltal, hogy az oktatót oktatási eszközökkel látja el. A 
közvetítőkkel történő kapcsolatfelvétel révén, ez a kézikönyv segítséget nyújt nekik az online képzés 
kiegészítésében ajánlásokkal és pedagógiai tartalmakkal, hogy növeljék a felhasználó számára 
nyújtott előnyöket.  
 
Ez a kézikönyv az EuroSTART negyedik tevékenységében megalkotott definitív verzió, mely célja az 
oktatóknak szánt további anyagok dinamikusan változó gyűjteményének a kidolgozása és 
összeállítása, amelyek idővel könnyen frissíthetőek, biztosítva ezzel a startupok és vállalkozók 
számára a menedzsment oktatásra vonatkozó legfrissebb információkat. 
A végső célcsoportokon kívül (vállalkozók és startupok) az EuroSTART partnerek azonosítottak és 
elértek másodlagos célcsoportokat, például együttműködő partnereket, akik jelentős szerepet 
játszanak közvetítőként a projekt eredményei és a kezdeményezettek között.  
Ez a kézikönyv lehetővé teszi számukra a projekttermékek kiaknázását, és jelentősen növeli a 
korábban kidolgozott outputok hatását. Különösen a vállalkozókat támogató szervezetekhez 
kapcsolódó oktatók lesznek képesek bevonni a vállalkozókat és startupokat a kurzusra, amely 
hatalmas multiplikátorhatást eredményezhet.  
  
Ez a kézikönyv három fő részből áll:  
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Az első rész 
tartalmazza:

- Az EuroSTART 
projektet, végső 
céljait, közvetlen és 
közvetett 
kedvezményezettjeit
, innovatív képzési 
termékeket

- A kézikönyv 
felépítését és a 
céljainak rövid 
áttekintését
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A második rész 
tartalmazza:

- Hasznos forrásokat 
az oktatók számára, 
mely kiegészíti a 
képzési idő alatt 
kidolgozott képzési 
csomagot

- Hivatkozásokat a 
tanított 
módszertannal 
kapcsolatban, 
bibliográfiát, a jó 
gyakorlatokat, 
linkeket más 
projektekhez és 
vállalkozástámogató 
programokhoz, stb, 
mind nemzeti és 
uniós szinten
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A harmadik, egyben 
utolsó rész 
tartalmazza a 
tanfolyam különféle 
moduljai és 
kompetenciák 
alapján elkészített 
konkrét oktatási 
jegyzeteket, 
ajánlásokkal 
szolgálva a kínált 
tanagyagok lehető 
legjobban való 
kiaknázására



 
 

B RÉSZ - Online és kinyomtatható oktatási források Startupok számára 

B.1 Bevezetés  
                                                                               
E feladat elvégzéséhez, minden partner kutatást végzett, hogy hasznos eszközöket, anyagokat, 
információkat és szolgáltatásokat gyűjtsön a vállalkozóknak és startupoknak: 

a)     amelyek megfelelőek a nemzetiségükre és a szolgáltatáskínálatukra nézve  

b)     kiegészítő projektek uniós szinten. 

Miután az adatokat és anyagokat megosztották, áttekintették és összegyűjtötték, a partnerség 
elkészítette az anyagok listáját, kiegészítve az EuroSTARTtal. 
 
Ezen szakasz kidolgozásában a Materahub kifejlesztett egy sablont, amelybe minden partner 
beillesztette az összegyűjtött és átadandó adatokat a Kézikönyvbe. 
  
Ez a munkaeszköz lehetővé tette a partnerek számára, hogy összegyűjtsék a következő 
kategóriákban fellelt startupok számára szükséges eszközöket és adatokat: 

 Üzleti és menedzsment eszközkészletek (online és ingyenes eszközök, mint például 

üzleti modell-generátorok, döntési mátrixok, gondolattérkép eszközök)  

 Linkeket más EU-s és nemzeti projektekből elérhető forrásokhoz 

 Linkeket más ide vonatkozó üzleti támogatási és oktatási programokhoz (mint például 

az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak, EEN…) 

 Bibliográfiák (érdekes publikációk) 

 Jó gyakorlatok menedzsment, vállalkozói és startup területeken (rövid ismertetővel és 

linkekkel) 

 Példák gyakorlatokra és edzési tevékenységekre 

A kutatást a következőképp osztottuk el a partnerek között: 
 

Írország Egyesült 
Királyság 

Málta Horvátország Litvá-
nia 

     

Spanyolország 
(2 partner) 

Portugália Ciprusi 
köztársaság 

Belgium Francia
-ország 

Lett-
or-
szág 

Svéd-
ország 

Lengyel
-ország 

Olaszország Finnország Görögország Bulgária Luxem
burg 

      

Németország Ausztria Észtország Dánia Hollan-
dia 

      

Magyarország Szlovákia Cseh 
köztársaság 

Románia Szlové-
nia 

      

  
Ezt követően a partnerek az összes erőforrást összegyűjtötték és osztályozták, hogy az oktatók 
könnyen felhasználhassák az anyagot, dinamikus fájlt fejlesszenek ki, amely kapcsolódik az online 
eszközhöz és folyamatosan fejleszthető és bővíthető a projekt vége után is. Amely így folyamatosan 
nyitott lehet új tartalmak számára, s online és nyomtatható anyagokban valósulhasson meg, egy 
közös, angol nyelvű alapon. 
 

  



 
 

B.2 Eredmények           
                                                                        
Az alábbiakban a kutatási eredmények átfogó összefoglalásában megtalálható az összes 
összegyűjtött forrás, további részekre besorolva: 
 

Üzleti és menedzsment eszközkészletek (online és ingyenes eszközök, 
mint például üzleti modell-generátorok, döntési mátrixok, 

gondolattérkép eszközök) 

Munkamenedzsment Platform 

Asana, egy munkamenedzsment 
platform olyan célokra, projektekre 

és mindennapi feladatokra 
fókuszál, amik bővíthetik a 

vállalatot 

https://asana.com/ 

Plan 4 you https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/pl
anung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html  

Timify - Online üzleti ütemezési és 
erőforrás kezelő szoftver, ami 

személyre szabható a vállalkozás 
igényeire 

https://www.timify.com/fi-fi/  

Project Manager Toolkit - 
Projektmenedzser eszközkészlet 

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-
project-management-toolkit.pdf 

Online project management - 
Online projektmenedzsment 

https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management 

Open Project, nyílt forrású projekt 
menedzsment szoftver 

https://www.openproject.org/ 

PROJEKTMANAGEMENT - 
Projektmenedzsment 

https://www.agantty.com/ 

Business management software - 
Üzleti menedzsment szoftver 

https://www.scoro.com/lt 

Üzleti tervező eszközök 

Business plan-Leitfaden - Üzleti 
terv eszköz 

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Busines
splan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf 

Business Plan Toolbox - Üzleti terv 
eszközkészlet 

http://www.businessplan.lu/en/business-
plan/intermediate-version 

 

Üzleti terv https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establish
ing-a-company/compiling-a-business-plan/ 

https://asana.com/
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html
https://www.timify.com/fi-fi/
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management
https://www.openproject.org/
https://www.agantty.com/
https://www.scoro.com/lt
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Businessplan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Businessplan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf
http://www.businessplan.lu/en/business-plan/intermediate-version
http://www.businessplan.lu/en/business-plan/intermediate-version
https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establishing-a-company/compiling-a-business-plan/
https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establishing-a-company/compiling-a-business-plan/


 
 

Business plan overview (Chamber 
of Commerce) - Üzleti terv 

áttekintő (Kereskedelmi Kamara) 

https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-
business-plan/business-plan-an-overview/ 

Mini Business Plan - Mini Üzleti 
Terv 

https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-
plan 

Canvas Üzleti Modell 
 

Handyinnovation https://www.handyinnovation.com/business-model-
canvas-in-formato-elettronico/ 

Canvas üzleti modell https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/ 

Model canvas dynamiko ergaleio https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-
dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas 

Osterwalder Üzleti Canvas https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-
osterwalder-is-coming-to-

portugal/business_model_canvas-2/ 

Créer mon business plan - Készítsd 
el az üzleti tervem 

https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan 

Canvanizer https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc 

Német Canvas Üzleti Modell https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-
content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-

deutsch.pdf 

Bmtoolbox https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de 

Holland Canvas Üzleti Modell https://geschaeftsmodell-
workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-

dutch 

Gondolattérkép 
 

Mindomo, együttműködési 
gondolattérkép és 
koncepciótérkép 

https://www.mindomo.com/it/ 

Mind42, egy online 
gondolattérkép applikáció 

https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-
e7a58477d01c 

Xmind, online gondolattérkép https://www.xmind.net/embed/7ZEf/ 

Mindmeister, szektoronkénti 
online gondolattérkép 

https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-
startup-ecosystem 

https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-business-plan/business-plan-an-overview/
https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-a-business-plan/business-plan-an-overview/
https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-plan
https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-business-plan
https://www.handyinnovation.com/business-model-canvas-in-formato-elettronico/
https://www.handyinnovation.com/business-model-canvas-in-formato-elettronico/
https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/
https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas
https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvas-dynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://portugalstartups.com/2014/10/alexander-osterwalder-is-coming-to-portugal/business_model_canvas-2/
https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wp-content/uploads/2017/04/Business-Model-Canvas-deutsch.pdf
https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://geschaeftsmodell-workshop.de/download/business-model-canvas-pdf-dutch
https://www.mindomo.com/it/
https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-e7a58477d01c
https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5-e7a58477d01c
https://www.xmind.net/embed/7ZEf/
https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-startup-ecosystem
https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgaria-startup-ecosystem


 
 

Collaborative Vision Building Tool http://li1088-
54.members.linode.com:8082/cvbapp/access 

Novamind, interaktív vizuális és 
gondolattérkép 

https://www.novamind.com/ 

Mindtools, igény szerinti 
erőforrások, melyek segítségével 

hatékony és inspiráló menedzserré 
és vezetővé válhat 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.h
tm 

Online gondolattérkép https://www.goconqr.com/en/mind-maps/ 

Whimsical Mind Maps, online 
gondolattérkép 

https://whimsical.com/mind-maps/ 

Egyéb eszközök 
 

Felhő szolgáltatás https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP 

Artifact Manager, webhely azon 
felhasználók számára, akik 

szoftvert keresnek asztali vagy 
mobilkészülékükre 

https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/изтегле
те/# 

Ingyenes ügyfélkapcsolat kezelő 
(CRM) startupoknak 

https://www.openbravo.com/es/ 

RIS Budgeting Tool - Költségvetési 
eszköz 

http://budgeting.s3platform.eu/# 

Technikai, gazdasági és pénzügyi 
életképesség mérő eszköz 

https://planempresa.ipyme.org/ 

Vállalkozói önértékelés https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-
para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-

l2678 

Nyílt vezetői programok 
(tréningek) 

https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-
programmes/ 

Cablenet üzleti szolgáltatások 
(hálózat és infrastruktúra) 

https://cablenetbusiness.com.cy/ 

ProjeQtOr, nyílt forráskódú 
projektmenedzsment szoftver 

https://www.projeqtor.org/fr/ 

Vállalkozásfejlesztési 
eszközkészlet 

venture-dev.com 

 
Iparágspecifikus ERP szoftverek 

https://www.intactsoftware.com/  

http://li1088-54.members.linode.com:8082/cvbapp/access
http://li1088-54.members.linode.com:8082/cvbapp/access
https://www.novamind.com/
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.htm
https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
https://whimsical.com/mind-maps/
https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP
https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://www.openbravo.com/es/
http://budgeting.s3platform.eu/
https://planempresa.ipyme.org/
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facil-para-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedor-l26781
https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-programmes/
https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executive-programmes/
https://cablenetbusiness.com.cy/
https://www.projeqtor.org/fr/
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie
https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-toolkits-ie


 
 

Online számlázás és kompatibilitás www.jepilotemonentreprise.com 

Jira software, szoftverfejlesztő 
eszköz 

https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=
paid-content&utm_campaign=P9zjira-

software9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9z
disc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zproject-

management&utm_content=view-
website&utm_source=GetApp 

WAVE Könyvelőprogram https://www.waveapps.com/accounting 

Mind Meister gondolattérkép https://www.mindmeister.com/es/mind-maps/design 

Innovatív és könnyen használható 
szoftverek 

https://www.meisterlabs.com/ 

Erőforrás ütemezés  https://resourceguruapp.com/  

IT szolgáltatások https://www.mapitmalta.com/  

Smartsheet (felhő alapú platform)  https://www.smartsheet.com/  

Google Startupoknak https://startup.google.com/ 

Startup eszközök és tippek 
 

EU startup monitor http://startupmonitor.eu/ 

Dániani Startup eszközök https://startuptools.org/dk/ 

Hogyan lehet vállalkozást indítani 
Hollandiában? (Kereskedelmi 

Kamara) 

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-
for-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-the-

netherlands---a-checklist/ 

Mintadokumentumok 
Startupoknak 

https://www.startupestonia.ee/resources 

Startup Magazine eszközkészlet https://magazine.startus.cc/startup-city-guide-budapest/ 

Startup Grind Prága https://www.startupgrind.com/prague/ 

E-Estonia üzleti és pénzügyek https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/e-
business-register/ 

ITGP Dokumentációs Eszközkészlet https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentation-
toolkits-ie  
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StartupYard https://startupyard.com/ 

Sage üzleti felhő https://www.sage.com/en-ie/ 

EU startup monitor http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-
Report-WEB.pdf 

Startup Europe https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-
europe 

Startup Akadémia http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-
training-on-entrepreneurial-skills 

Dán design központ https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-design-
centres-tools 

M-House Eszközök https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/ 

Google Startupoknak https://startup.google.com/ 

ABC Akcelerátor https://abc-accelerator.com/slovenia/ 

 
 

Linkek más EU-s és nemzeti projektekhez 

Projektmenedzsment / tervezés / üzleti ötletek 
 

Üzleti terv https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/b
usinessplan/ 

 
Kreatív Üzleti Canvas 

https://www.youtube.com/watch?v=46mP5DMiflI 

Kretív Üzleti Canvas https://www.materahub.com/en/project/creative-
business-2/ 

Kreatív Vállalkozók 
nemzetközi projekt 

https://www.materahub.com/en/project/creative-
entrepreneurs-2/ 

Üzleti és menedzsment 
eszközkészlet 

https://www.m-house.eu/business-management-
toolkit/ 

Üzleti modell, Canvas http://neo-media.org/livecanvas/en 
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http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
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Tervezést lehetővé tevő 
innovációs eszközkészlet 

https://designscapes.eu/wp-
content/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPES-

TOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-9-
2018.pdf 

Innovációs eszközkészlet https://gamestorming.com/6-8-5s/ 

Képzések, Online tanfolyamok és források 
 

Aalto University Entrepreneurship Platform:https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublicati
ons 

ArtEnprise, a vállalkozói 
készségeket fejlesztő művész 

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-
1-marketing 

Startupok képzése, mentorállása 
és támogatása Luxemburgban 

https://www.sleevesup.lu/blogs 

Fiatal vállalkozók mentori 
kézikönyve - YEP 

https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-un-
mentor-de-emprendimiento/ 

Startupok nemzetközivé válása - 
SUI 

http://lms.startup-internationalization.eu/ 

StartUp online tanfolyam - SUI http://lms.startup-
internationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/abo

ut 

Kézikönyv Startupoknak https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridico-
da-inovacao-e-das-startups-2019 

WINGS - Nemzetközivé válása a 
Startupoknak és vállalkozóknak 

https://wings.erasmus.site/ 

Nemzetközivé válása a 
Startupoknak és vállalkozóknak 

https://wings.erasmus.site/ 

Fiatal vállalkozók mentori 
kézikönyve 

YEP https://yep-project.eu/social-learning-
platform/#manual 

Coopilot course for cooperative set-up http://www.coopilot-
project.eu/mooc/ 

A kulcskompetenciák növelése a 
webes, grafikai és digitális 

művészetekben a vállalkozói 
szellem és az online jelenlét 

fokozása révén a szakképzésben: 

https://courses.e-marks.eu/ 

Európai Vállalkozási Iskola http://ese-project.eu/index.php/syllabus/ 
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Succes4All projekt e-learning https://success4allstudents.eu/en/#e-learning 

Tanulmányi Esettanulmányok 
gyűjteménye 

Lead4Skills Project 
http://www.ceeman.org/docs/default-
source/l4s/l4s_teaching-case-studies-

collection_cr.pdf?sfvrsn=0 

Képzés a svéd ifjúsági és civil 
társadalom ügynökségétől a 
vállalkozói készség területén 

https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser 

YEP - Fiatal vállalkozók mentori 
kézikönyve 

https://yep-project.eu/manual-polish-2/ 

Nemzetközivé válás startupok és 
vállalkozók számára online 

tanfolyam 

https://wings.erasmus.site/ 

Let's Guide - Vállalkozói oktatási 
online platform 

http://www.letsguide.eu/projects-results 

Tudás átültetése a gyakorlatba Methoden zu UUX und Agilität 
https://www.kompetenzzentrum-

usability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-in-
die-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet 

Vállalkozói készségek és 
kompetenciák képzése a Startup 

Akadémián 

(http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-
training-on-entrepreneurial-skills) 

ArtEnprise, a vállalkozói 
készségeket fejlesztő művész 

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-
2-finances 

Minősített üzleti ellenőrző 
alkalmazás (hatékony pénzügyi 

irányítás) 

https://bcapp.eu/el 

Néprajzi találmány: A 
laboratóriumi döntések vizsgálata 

http://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_output/00
01/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.p

df 

 

Hálózatépítés és közösség 
 

Vállalkozói szellem és szociális 
gazdasági csoport 

https://ekogreece.com/our-publications/ 

Vidéki nők az üzletben http://ruralwomeninbusiness.eu/ 
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A tanulás újrakezdése a sikerért http://www.restart.how/bulgaria/learningmaterial 

Romániai Startup térkép https://www.startupblink.com/startups/romania 

Szlovéniai Startup térkép https://www.startupblink.com/startups/slovenia 

Találkozz egy vállalkozóval nyuko’s New Series (promotion of entrepreneurship 
platform) 

Szilícium Luxembourg https://www.siliconluxembourg.lu/meet-an-
entrepreneur-nyuko-new-series/ 

Belgiumi vállalati hálózat https://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/ 

Európai Startup Klub https://startupeuropeclub.eu/ 

Startup Blink (Szlovákiai Startup 
térkép) 

https://www.startupblink.com/startups/slovakia 

Startup Estonia (kormányzati 
kezdeményezés) 

 

https://www.startupestonia.ee/ 

Startup és technológiai közösség 
 

https://startuphub.ee/ 

Észtországi hub https://investinestonia.com/ 

Nemzeti innovációs hálózat https://en.welfaretech.dk/projects/danish-healthtech 

Energia innovációs Klaszter https://eicluster.dk/about-energy-innovation-cluster 

Hivatalos innovációs hálózata a 
Dán élelmiszeriparnak 

 

https://danishfoodinnovation.dk/?lang=en 

Technológiai ökoszisztéma https://www.techleap.nl/ 

Startup finanszírozási 
ökoszisztéma 

https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamste
rdam/i-am-startup/access-to-capital 

https://www.startupblink.com/startups/czechia 
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Szellemi tulajdonjogok 
 

Szellemi tulajdoni iroda 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellect
ual-property-office 

Euraxess Croatia (szellemi 
tulajdonjogok)  

https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/in
tellectual-property-rights-ipr 

A máltai vámiroda szellemi 
tulajdonjogi egysége 

https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights-
(ipr) 

Szellemi tulajdonjogok és kkv-k 
 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-
property/smes_en  

Európai IP-ügyfélszolgálat https://www.iprhelpdesk.eu/ 

 
 

Linkek más ide vonatkozó üzleti támogatási és oktatási programokhoz 
(például Erasmus vállalkozóknak, EEN, stb.) 

EEN (európai vállalkozói hálózat) 
Szlovákia 

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

Startup finanszírozás fiatalok 
számára 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-

entrepreneurs-finland#121 

Vállalkozói szellemiség Háza, 
Luxemburgi kereskedelmi kamara 

https://www.cc.lu/en/services/publications/ 

Interregionális virtuális inkubátor https://ivi-erasmus.com/detail_news.php?id=5 

Hat lépés egy szövetkezet 
felállításához 

http://starter.coop/wp/how-to/ 

SALEEM https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnes-
pratiques-pour-laccompagnement-des-etudiants-

entrepreneurs/ 

Gem (Globális vállalkozási 
monitor) Konzorcium 

https://www.gemconsortium.org/research-papers 

Benefit AAL https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefi
t_aal_d.pdf 

Befektetés támogató társaság https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.p
hp 

Amszterdami startup útmutató https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250-
resources-for-entrepreneurs 
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Startup alap Magyarországon https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-

entrepreneurs-hungary 

EYES projekt (feltörekvő fiatal 
vállalkozók): 

http://eyes.e-learning.bvk.hu/ 

Tudományos, Technológiai és 
Innovációs Ügynökség 

https://mita.lrv.lt/ 

 

Bibliográfiák (érdekes publikációk) 

Üzleti útmutatók 
 

Mi a helyzet Olaszországgal? 
Egyszerű útmutató olasz 

vállalkozásához 

https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-about-
italy/WAI_2017_low.pdf 

“Készült: Olaszországban” Az olasz hozzájárulás az üzleti marketing fegyelem és 
gyakorlatok fejlesztéséhez, Journal of Business-to-

Business Marketing 22(3):161-196 · July 2015 
https://www.researchgate.net/publication/283558210_
Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Develo
pment_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices 

Ifjúsági vállalkozói szellem 
Olaszországban 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/D
i%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurs

hip%20in%20Italy.pdf?sequence 

Üzleti útmutató cégek számára, 
amelyek Finnországban 
szeretnének letelepedni 

https://mediabank.businessfinland.fi/l/nnCb-MkC6Vz6 

Hogyan javíthatjuk a globális 
versenyképességet a finn üzleti és 

ipari életben - Esettanulmány 

Alasdair Reid, Jelena Angelis, Elina Griniece, Kimmo 
Halme 

https://www.researchgate.net/publication/304925918_H
ow_to_Improve_Global_Competitiveness_in_Finnish_Bus

iness_and_Industry_Impact_study 

A finn nagyvállalatok tapasztalata 
a Startupokkal 

https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EK-
sivuttain.pdf 

Üzletelés 2019 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusin
ess/country/g/greece/GRC.pdf 

Az startupok fejlesztése 
Görögországban, modern 
finanszírozási módszerek 

segítségével 

Zafeiris SIDIROPOULOS, A macedóniai egyetem, 
Thesszaloniki, Görögország 

http://www.asecu.gr/files/asecu-youth/7th-conf/379-
sidiropoulos.pdf 
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Női foglalkoztatás és vállalkozói 
készség 

Karrier-választási trendek Görögországban, E. Nina-
Pazarzi and M. Giannacourou, Pireusi Egyetem 
https://www.ersj.eu/dmdocuments/05_p4.pdf 

Üzletelés Bulgáriában 
 

http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Boyk
o/Doing_Business_in_Bulgaria_5112009.pdf 

Az üzleti siker kortárs oldala a 
vezető vállalatok körében 

Működés Bulgáriában, Kiril Dimitrov 
https://figshare.com/articles/CONTEMPORARY_FACETS_
OF_BUSINESS_SUCCESSES_AMONG_LEADING_COMPANI

ES_OPERATING_IN_BULGARIA/6804389 

 
Az üzleti modell fogalma 

Lényeg, alkalmazások és innovációk, A. Yordanova, L. 
Yordanova 

Informatikai és Matematikai Tanszék, 
Gazdaságtudományi Kar, Trakia Egyetem, Stara Zagora, 

Bulgária 
http://www.sf-

conference.eu/images/3publ/Section_3/A.Yordanova.pdf 

A vállalkozói szellem 
megkérdőjelezése, útmutató a 
vállalkozások indításához vagy 

átvételéhez 

http://luxembourg.public.lu/de/publications/k/cc-oser-
entreprendre/en-oserentreprendre-EN.pdf 

A vállalkozói szellem ingadozik 
Luxban, Jess Bauldry 

https://delano.lu/d/detail/news/entrepreneurship-
fluctuates-lux/159970 

Főbb Startup témák 
 

Egyablakos online üzleti 
regisztrációs rendszer, amely 

megkönnyíti a lengyel vállalkozók 
életét 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/new
s/2012/09/project-of-the-week-one-stop-online-
business-registration-system-to-make-poland-s-

entrepreneurs-life-easier 

10 lett startup sikertörténet, 
amelyekről tudnia kell 

https://labsoflatvia.com/en/news/10-latvian-startup-
success-stories-you-should-know 

Ciprus előnyei új vállalkozások és 
startupok számára 

https://www.ktc.com.cy/news/the-cyprus-company/117-
cyprus-advantages-for-new-businesses-and-startups-

why-the-country-has-managed-to-attract-foreign-tech-
giants 

EY Start-up Barométer https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Start-
up-Barometer_Europa_2018/$FILE/EY%20Start-

up%20Barometer%20Europa%202018.pdf 

Vállalkozás indítása 
Luxemburgban 

2018. December 26. 
https://www.expatica.com/lu/employment/self-

employment/starting-a-business-in-luxembourg-103684/ 

Vállalkozás alapítása Cipruson https://www.investcyprus.org.cy/investor-s-
guide/setting-up-a-business-in-cyprus 
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Blog a releváns információkkal az 
kulcsfontosságú startup témákról, 

flamand nyelven 

https://www.realdolmen.com 

Menedzsment: a svéd út https://www.thelocal.se/20090121/17064 

Svéd Startup források http://triplecrownleadership.com/resources-for-sweden-
startups/ 

A Varsói startup ökoszisztéma 
áttekintése 

https://www.eu-startups.com/2019/01/warsaws-startup-
ecosystem-at-a-glance/ 

Lettországi startup ökoszisztéma http://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia/start-up-
ecosystem 

Deutscher startup monitor 2018 https://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-
18/files/Deutscher%20Startup%20Monitor%202018.pdf 

Für Gründer, top 50 startup 2018-
ban 

https://www.fuer-
gruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Top_50_S

tart-ups_und_Gruenderwettbewerbe_2019.pdf 

Osztrák Startup Monitor 2018 https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downl
oads/ffg%20allgemein/publikationen/austrian_startupmo

nitor_2018.pdf 

A lett fintech startup Mintos 
átlépte a 3 milliárd eurós 

hitelfinanszírozási mérföldkövet 

https://www.eu-startups.com/2019/08/latvian-fintech-
startup-mintos-passes-milestone-of-e3-billion-in-total-

loans-financed/ 

Az észt startup szféra 
felemelkedése 

https://kodu.ut.ee/~dumas/pubs/ITProfessionalEstonianS
tartupsphere.pdf 

Nyílt innovációs stratégia 
Ausztriában 

http://openinnovation.gv.at/wp-
content/uploads/2015/08/OI_Barrierefrei_Englisch.pdf 

Szellemi tulajdonjogok 
érvényesítése, Európai Bizottság 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2899/attach
ments/1/translations 

Induló vállalkozások: a 
munkahelyteremtő motor 

Hollandiában 

https://blog.dealroom.co/wp-
content/uploads/2019/09/Netherlands-Employment-

Report-vFINAL.pdf 

Magyarországi startup jelentés 
2016 

http://www.innovacio.hu/download/hirek/2017/hungari
anstartupecosystemreport.pdf 

„Észtország, mint szolgáltatás” 
kutatási projekt 

https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/ESTaas.p
df 

Az Európai Unió Szellemi 
Tulajdonjogi Hivatala 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observator
y/observatory-publications 

A legjobb startupok Szlovéniából https://the-slovenia.com/business/top-10-startups-
slovenia/ 

https://www.realdolmen.com/
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Magyarország digitális startup 
stratégiája 

https://digitalisjoletprogram.hu/files/89/ea/89eac5ce5f7
4178f3f527945f7edd08f.pdf 

Észtország, a legmenőbb digitális 
társadalom 

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/e-estonia-
191017-konekaartidega-eng.pdf 

Esettanulmány, védjegystratégia 
kidolgozása, ha nemzetközivé válik 

a vállalat 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdoc
uments/Case-Study-Developing-Trade-Mark-Strategy.pdf 

Termelésirányítás és üzleti 
fejlesztés 

https://books.google.hu/books/about/Production_Mana
gement_and_Business_Devel.html?id=_nx_DwAAQBAJ&r

edir_esc=y 

Magyar startup jellemzők http://unipub.lib.uni-
corvinus.hu/4082/1/VT_2019n5p2.pdf 

Versenypolitika és szellemi 
tulajdonjogok 

https://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3431  

Írország nemzeti 
készségstratégiája 2025-ig 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-
Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf 

10 szlovén startup, amelyekre 
2019-ben és azt követően is 

figyelni kell 

https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-
startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/ 

A vállalkozói készség felmérése a 
Lean startup gyakorlatok 

alkalmazásához a 
szolgáltatóiparban 

https://www.researchgate.net/publication/319665690_I
dentifying_entrepreneurship_readiness_for_the_applicat
ion_of_the_Lean_Startup_practices_in_the_service_indu

stry_-_Case_study_Romania 

Európai startup ökoszisztéma 
országainak áttekintése 

http://startupmonitor.eu/EUSM_Country-overviews.pdf 

EU Startup monitor http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-
Report-WEB.pdf 

Oktatás és tippek 

Üzleti pénzügyi kurzus https://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/de
scargar-curso-finanzas-empresariales.html 

Bevezetés az üzleti 
menedzsmentbe 

http://www.adizesca.com/site/assets/g-
introduccion_a_la_gestion_empresarial-pr.pdf 

5 kulcsfontosságú eszköz az 
innovációhoz 

https://www.bubok.es/libros/12521/5-Claves-para-
innovar-Recomendaciones-para-destacar-en-un-

mercado-global 

Üzleti terv létrehozása https://www.encontresuafranquia.com.br/como-montar-
um-plano-de-negocios-aprenda-em-10-passos/ 
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Vállalkozói oktatás Belgiumban https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Belgium_151022.pdf 

Fiatalok, vállalkozói készség és 
nem formális tanulás, egy 
folyamatban lévő munka 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.c
gi?article=1440&context=intl 

A Grenoble menedzsment iskola 
nyílt forrású tanfolyamai 

http://opencim.grenoble-em.com/ 

Az online eszközök és platformok 
fő alkalmazási módjai a kkv-k által 
Lengyelországban 2018. április óta 

https://www.statista.com/statistics/700868/monthly-
sme-usage-of-online-tools-and-platforms-poland/ 

IPR-képzés és eszközök az IPR-
témájú kkv-k jobb kezeléséhez 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172
219013000598 

Startup Támogatás 
 

Támogatás portugál Startupok 
számára 

https://www.dinheirovivo.pt/economia/apoio-as-
startups-recebe-injecao-de-300-milhoes-de-euros-2/ 

Portugál kockázati tőkések 1,3 
millió eurót fektetnek öt turisztikai 

startupba 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-
ventures-investe-13-milhoes-de-euros-em-cinco-startups-

de-turismo-500508 

A startupok - inkubátorok, 
gyorsítók és hasonlók - támogatási 

tendenciái 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studi
en/trends-in-der-unterstuetzungslandschaft-von-start-

ups.pdf?__blob=publicationFile&v=10 

Feltörekvő startup ökoszisztéma 
Európában, a Közel-Keleten és 

Afrikában 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Do
cuments/innovation-and-entrepreneurship-

%20centre/CY_IEC_Cyprus%20_An_emerging_startup_ec
osystem_Noexp.pdf 

 
 

Jó gyakorlatok menedzsment, vállalkozói és startup területeken (rövid 
ismertetővel és linkekkel) 

 

Menedzsment 
 

Bulgária: A bolgár jogszabályokban 
nincsen jogilag meghatározva a 
szociális vállalkozás, valamint a 

státusza, formája és tevékenységét 
szabályzó szabályok sincsenek. A 

legfőbb kapcsolódó törvény a 
szociális segélyezési 

tevékenységekre vonatkozik. 

http://www.evtnetwork.it/wp-
content/uploads/2016/11/bulgaria-

presentation_social_enterpreunership_16-09-2014.pdf 
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Viszont a jogi szabályozás ellenére 
a bulgáriai gyakorlat azt mutatja, 
hogy vannak szervezetek melyek 

szociális vállalkozásként tekintenek 
magukra és a szociális vállalkozási 

szellemet fejlesztik. 

Ciprus: A CyHRMA elkötelezett az 
emberi erőforrás menedzsment 

szakma előmozdításában és sikeres 
képviseletében Cipruson, különös 

tekintettel az emberi erőforrás 
menedzsment, a tanulás és 
fejlesztés, a munkaügyi és 

munkavállalói kapcsolatok, a 
szervezeti / munkahelyi 

pszichológia és más kapcsolódó 
területekre. 

https://www.eapm.org/cyprus 

 

A vállalkozói kompetencia 
fejlesztése 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/38-development-

entrepreneurship-competence-lithuania 

Nemzeti Készségügyi Tanács https://education.gov.mt/en/Pages/National-Skills-
Council.aspx# 

Startup város: Az elmúlt években 
az induló vállalkozások és a gyorsan 

növekvő technológiai vállalatok 
életképessé váltak a nagyobb 
városokban. Az egész világon 

átalakuló gazdaságokat találunk - 
ez viszont lehetőségeket kínál 

vállalkozóknak, gondolkodóknak és 
feltalálóknak, akik keményen 

dolgoznak, és új technológiákkal, 
termékekkel és innovációkkal 

állnak elő életünk javítása 
érdekében. A városi 

önkormányzatoknak fontos 
szerepet kell játszaniuk abban, 

hogy segítsék ezeket a startupokat 
a kiteljesedésben; ennek elérése 

érdekében a kormányoknak először 
saját startupos gondolkodásmódot 
kell kialakítaniuk, amely dinamikus 

és éjjel-nappal működő 
vállalkozásként működik, amely 

megfelel a mai vállalkozások gyors 
ütemének. Az StartupCity célja az 

volt, hogy az államvezetés, a 
köztisztviselők és a köz- és 

magánszféra kezdeményezései 

https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE0
5MCVmcu2hWDwt/view 
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számára útmutatást adjon arról, 
hogyan gondolkodhatnak és 
működhetnek úgy, mint egy 

startup. A könyv átfogó képet ad 
arra, hogy a közszféra hogyan 

léphet kapcsolatba a 
magánszektorral kezdeményezések 

kialakításához. Így fellendítheti a 
startup világ ökoszisztémáját és a 

városokat az innováció és a 
foglalkoztatás növekedésének 

ösztönzö alapjává változtathatja. 
Bas Beekman és Ruben 

Nieuwenhuis - a 
StartupAmsterdam akcióprogram 

nyilvános és magánvezetői - az 
olvasót konkrét leckék, esetek és jó 
gyakorlatokon keresztül kalauzolva 
megmutatják, hogy a világ összes 

városa, hogyan válhat startup 
várossá. Töltse le a 
StartupAmsterdam 

akcióprogramot. 
A könyv hivatalosan a The Next 

Web Conference 2017 során jelent 
meg, amely 2017. május 19-én volt 

megrendezve. 
 

Vállalkozói szellem 
 

Olaszország: A vállalkozói oktatást 
fokozatosan vezetik be az oktatás 
minden szintjén Olaszországban. 

Ezt kulcskompetenciának tekintik. 
2013-ban új iránymutatásokat 

tettek közzé a vállalkozói ismeretek 
oktatására irányuló 

kezdeményezések tervezésére és 
végrehajtására, a Szakképzés 

Fejlesztési Intézet (ISFOL) égisze 
alatt. Ezek az iránymutatások 

támogatást határoznak meg az 
oktatási intézmények, az oktatók és 

a tanárok számára. 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Italy_151022.pdf 

 

Finnország: A Finn Oktatási 
Nemzeti Ügynökség hozzájárul a 

szakképzés minőségbiztosításának 
fejlesztéséhez. A szakképzési 

szolgáltatók felelnek az általuk 

https://www.oph.fi/en/education-system/finnish-
vocational-education-and-training/quality-assurance-

national-reference-point-vet 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/entrepreneurship/Italy_151022.pdf
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nyújtott képesítések, képzések és 
egyéb szolgáltatások minőségéért, 

valamint a minőségbiztosítás 
folyamatos fejlesztéséért. 

Luxemburg: A luxemburgi kormány 
az üzleti szférával együttműködve 
egy nonprofit szervezetet hozott 

létre, amelynek feladata a 
vállalkozói ismeretek oktatásának 

elősegítése az iskolákban. Ez a 
szervezet, amely a JA-YE Europe 

európai hálózatának tagja, 
különféle szakképzési programokat 

működtet, melyek közül a 
legfontosabb a diákcégprogram. 

http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeu
nes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html 

 

Spanyolország: A Grado LEINN 
nevű oktatási program, amelyet a 
finn LEINN módszertan ihletett, és 
mely magában foglalja az egyéni 

tanulást, a vállalati tanulást, a 
csapattanulást és a vezetést, hogy 
megtanítsa a tanulást, vezetést és 

stratégiát, tudásmenedzsmentet és 
kreativitást. Számos oktatási 

központban megtalálható ez a 
képzés Spanyolországban, például 
a valenciai FLORIDA egyetemen. 

https://www.floridauniversitaria.es/es-
ES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgo-

emprendedor-innovacion.asp 

Lengyelország, TES Virtuális 
Útmutató Lengyelországban, 

vállalkozói iskola 

http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtual-
guide-in-poland-2786/ 

Mentorálás 10-18 éves vállalkozók 
számára tapasztalt vállalkozókkal 

https://www.grainesentrepreneurs.fr 

Portugália: Tudatában annak, hogy 
ösztönözni kell az innovációt az 

ágazatban, a kormány a vállalkozói 
szellemet az ágazati politika egyik 
prioritásaként határozta meg, és 

Portugáliát egy modern és 
innovatív célpontként kívánja 
népszerűsíteni, amely képes 
vonzani a befektetéseket, a 

tehetségeket és a nemzetközi 
látogatókat. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/
Empreendedorismo/iniciativas-turismo-de-

portugal/Paginas/default.aspx 

 
A vállalkozói készség oktatásának 

hálózata 

https://youthstart.be/en/ 
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Románia: 
Startup Europe Summit 2019 A 
technológiai vállalkozások és az 

innováció vezető Közép- és Kelet-
Európai szereplői találkoznak 

majd a nyugat-európai innovációs 
ökoszisztémák kulcsszereplőivel. 

Az Európai Unió Tanácsa és a 
román elnökség által szervezett 
csúcstalálkozón megválaszolásra 
kerülnek majd nehéz kérdések is. 

 

A vállalkozói iskola https://www.tesguide.eu/default.aspx 

Kvalifikációk és szakképzés-
fejlesztő központ 

https://www.kpmpc.lt/index_en.html 

 

Kentucky oktatási televízió https://www.ket.org/education/ 

Siker a készségek stratégiáján 
keresztül - észak-írországi 

gyakorlatok 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/success-through-skills-

strategy 

Németország Hogyan alakult ki a DSE és mi hajtja a DSE-t? A DSE-t 
1989-ben hozták létre azzal a szándékkal, hogy a mérnöki 
hallgatók számára a lehető legjobb esélyeket biztosítsák a 
munkás életükben a tanulásuk során és utánuk is. Az ötlet 
az volt, hogy a hallgatók jobb képet kapjanak arról, hogy 

melyik munkáltatónál jelentkezhetnek munkáért, és 
milyen lenne a diploma megszerzése utáni munkaélet. 
Pontosan ezekkel az átfogó célokkal állították össze a 
Pejling-et. A Pejling egy vállalati kézikönyv mérnöki 

hallgatók és diplomások számára. A cél az, hogy segítse a 
hallgatókat abban, hogy sikeresek legyenek álláskeresési 

erőfeszítéseikben, amelyek a valóságban már a 
tanulmányaik során kezdődnek és fokozódnak a diploma 

megszerzése után. 
A DSE azonban gyorsan rájött, hogy Pejling mellett 

közvetlen kapcsolattartásra is szükség van a mérnöki 
vállalatok képviselőivel is. Ezért a DSE 1991-ben 

megszervezte az első DSE Kiállítást. Lyngby-ben tartották, 
és 15 vállalat vett részt rajta. Mára a kiállítások jelentősen 

növekedtek, és minden évben DSE Kiállítás kerül 
megrendezésre az AAU-ban és a DTU-ban. 

Startup területek 
 

Görögország: 2014-ben Piraeus 
(EL) bevezette a BlueGrowth-ot, az 

EU-ban elsőként létrehozott 

https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-
innovation-maritime-economy 
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tengeri gazdaság (kék gazdaság) 
innovációs versenyét, hogy 
innovatív üzleti ötletekkel 

megerősítsék a tengeri 
gazdasághoz kapcsolódó 
hagyományos gazdasági 

tevékenységeket. A BlueGrowth 
kezdeményezés létrehozta a 

Marinescape-t, az emberi 
ökoszisztémát (partnerek, 
szponzorok, tanácsadók, 

tudományos körök) a Kék Gazdaság 
számára. A Marinescape érdekelt 

felei közötti sikeres együttműködés 
a BlueGrowth egyik 

kulcsfontosságú eleme, amely 
lehetőséget ad arra, hogy 

akcelerátort és munkahelyteremtőt 
hozzon létre a városban. 

Magyarország: A Startupok 
Éjszakáját évente megszervezi a 
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány (BVK) 2015-óta és ez 
a legnagyobb startup esemény 
Budapesten, a városi közgyűlés 

támogatásával. 
Célunk egy olyan platform 

létrehozása, ahol a budapesti 
startup ökoszisztéma szereplői 

találkozhatnak: kerületek, 
egyetemek, innovációs központok, 

inkubátorok, budapesti 
nagyvállalatok és az ide kapcsolódó 
programok, budapesti nemzetközi 

kapcsolatainak a szakértői és 
mindazok, akiket érdekel az üzleti 

innováció. A Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

az egyetlen EU minősített Üzleti 
Innovációs Központ (EUBIC) 

Magyarországon. A BVK 2013-
ótaelért eredményeinek 

elismeréseképp Budapest elnyerte 
az Európai Bizottság Startup 

Europe Díját 2018-ban a Startupok 
számára legjobb közigazgatás 

kategóriában. 
 

https://startupokejszakaja.hu/en/ 

 

Észtország: A startup vízum 
alapvetően azt teszi lehetővé a 

https://www.startupestonia.ee/visa/faqs 
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külföldi vállalkozók számára, hogy 
akár 18 hónapon keresztül 

Észtországban telepedjenek le, 
hogy megkezdhessék startupjukat. 

A startupok számára a vízum 
legfeljebb 365 napra adható ki, és 

legfeljebb 183 napra 
hosszabbítható meg. Azon startup 

vállalkozók számára, akik 
Észtországban alapították 

vállalkozásaikat és hosszabb ideig 
kívánnak maradni, lehetőségük van 

vállalkozási célból ideiglenes 
tartózkodási engedélyt igényelni. A 

startupokra a vállalkozási 
tartózkodási engedély iránti 

általános beruházási követelmény 
(65 000 EUR) nem vonatkozik. 

Ideiglenes tartózkodási engedély 
vállalkozás számára legfeljebb öt 

évre adható ki. 

Ausztria: A legfontosabb 
finanszírozási források Ausztriában 

az Osztrák Kutatásösztönző 
Ügynökség (FFG) és az Austria 

Wirtschaftsservice GmbH (aws). 
Vissza nem térítendő 

támogatásokat, garanciákat vagy 
támogatott kölcsönöket kínálnak. 

A Forbes Magazine Bécset nevezte 
a legjobb helynek üzleti vállalkozás 
indításához. És ennek jó oka van, 

különösen, ha közelebbről 
megvizsgáljuk a startup 

ökoszisztémát. 
Ausztriában a nemzetközi 

összehasonlításban viszonylag 
magas az adók és illetékek. Ezen 

bevételek egyik felhasználása egy 
átfogó finanszírozási rendszer és 

támogató intézkedések a startupok 
és az innovációs projektek számára. 

Az ilyen finanszírozás nagyon 
sokszínű, és az üzleti közösség 

kedvezően fogadja ezt. 
Azonban a hazai kockázati tőke-

társaságok, mint például a 
Speedinvest és számos üzleti 

angyal, többször is támogatják az 
induló vállalkozásokat 

finanszírozással és eurók millióinak 

https://viennabusinessagency.at/ 

 

https://viennabusinessagency.at/


 
 

befektetésével. Részletes 
információ a startupok széles körű 

finanszírozási lehetőségeiről 
Ausztriában az FFG webhelyein 

található. 
A Bécs város finanszírozási 

tevékenységeit a bécsi üzleti 
ügynökség égisze alatt gyűjtik 

össze, és a monetáris finanszírozás 
mellett tanácsadást, 

szolgáltatásokat és kedvező árú 
irodahelyiségeket is tartalmaznak. 

Lettország: (A jelentés 12. oldala) A 
Rigai 3. Gimnázium az egyik 

legnépszerűbb iskola 
Lettországban, és erősen 

hangsúlyozza az üzleti 
tanulmányokat. Az iskola minden 

évben részt vesz a „Titan” 
nemzetközi üzleti stratégiai 

szimulációs játékban, amelyen 48 
csapat 154 hallgatóval vett részt a 

17/18-as tanévben. 

http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments
&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web 

Svédország: Mesterképzés a 
vállalkozói készségről 2019/2020 az 

Uppsala Egyetemen 

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/progra
m/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20) 

Dánia: A DSE a DSE Focus Night 
rendezvényt is szervezi, amely egy 
korábbi DSE-es eseményen alapul, 
a Company Presentations-ön. Az 

első DSE Focus Night-ot a DSE 
tartotta a DTU-ban 2007-ben és az 

AAU-ban 2010-ben. Azóta a DSE 
Focus Nightot évente tartják, 
váltakozó helyszínen és egyre 

tovább nő. 
2016-ban a DSE elindította a DSE 

PRE-PAIR hálózati eseményt, 
amelyet évente tartanak a DTU 
Ballerup-on. A PRE-PAIR a DTU 

mérnöki alapképzési programjában 
beiratkozott hallgatók számára a 

gyakorlat biztosítására 
összpontosít. 

https://studerende.dk/om-dse?lang=en 

 

A szakképzési eszköztár a korai 
eltávozás megszüntetésére 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs 

Startup BW pre-seed: Sok 
innovatív üzleti ötlet soha nem 

https://www.startupbw.de/finanzierung-
foerderung/finance/pre-seed/ 

http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web
http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/training-success-tfs
https://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/finance/pre-seed/
https://www.startupbw.de/finanzierung-foerderung/finance/pre-seed/


 
 

valósul meg, mivel sok alapítónak 
hiányzik a szükséges finanszírozás, 

különösen a korai startup 
szakaszban. Ezért létrehozták a 

„Start-up BW Pre-Seed” 
finanszírozási eszközt. Start-up BW 
Pre-Seed egy finanszírozási eszköz, 
amely a korai szakaszban kezdődik. 
Ebben a szakaszban az intézményi 

befektetők óvatosan járnak el a 
megnövekedett kockázat és a 

startup projekt bizonytalan 
kilátásai miatt. Baden-

Württemberg állam 14 millió 
euróval támogatja a pre-seed 

programot annak érdekében, hogy 
támogassa a startupokat a 

pénzügyi érettség felé vezető úton. 
A Baden-Württemberg állam 

pénzügyi támogatása mellett a pre-
seed startupokat a pre-seed 

partnerek támogatják az üzleti 
modellek kidolgozásában és a 

cégek megalapításában. A pre-seed 
partnerek nemcsak a tartalmi 

munkát, hanem a társbefektetők 
keresését is támogatják. 

Tudományos és felsőoktatási 
ügynökség 

https://www.azvo.hr/en/ 

Szakképzési és felnőttképzési 
ügynökségek 

https://www.asoo.hr/ 

 
 

Példa gyakorlatokra és képzési tevékenységekre 

Üzleti menedzsment 

Kreatív Canvas Projekt https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-
business-planning/3-the-creative-project-canvas 

Üzleti Terv https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businesspl
an/ 

Projektmenedzsment 
eszközkészlet 

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-
project-management-toolkit.pdf 

Canvas üzleti terv http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-
model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/ 

https://www.azvo.hr/en/
https://www.asoo.hr/
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-business-planning/3-the-creative-project-canvas
https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3-business-planning/3-the-creative-project-canvas
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businessplan/
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-project-management-toolkit.pdf
http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/
http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznes-model-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/


 
 

A Canvas üzleti terv http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-
affaires/business-models/bmcanvas.pdf 

Szimuláció / játék 

Videojáték a vállalkozás 
létrehozásának szimulálására 

http://www.ipyme.org/es-
ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx 

Üzleti szimulációs játék http://titan2018public.ja.org/ 

Kvíz: Megvan önben az ami kell, 
hogy vállalkozó legyen? 

https://www.entrepreneur.com/article/246454 

Startup szimulátor, vállalkozói és 
vezetői kihívás 

https://virtonomics.com/ 

Tippek és tanácsok 

A vállalkozó útja https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q 

Hogyan indíts el egy startupot https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-
course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/ 

Technológiai vállalkozás: Hogyan 
indítsunk el egy új vállalkozást? 

https://www.futurelearn.com/courses/technology-
entrepreneurship-start-a-new-venture 

Vállalkozói szellem https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneu
rship-intro 

Vilnius, IP üzleti képzéshez http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-
training 

 A Tech Business angyal 
befektetők csoportja Romániában 

(A TechAngels 2013 óta aktív 
módon járul hozzá a romániai és 

délkelet-európai tech 
vállalkozások fejlődéséhez 

befektetések, szakértelem és 
kapcsolatok révén.)  

http://techangels.ro/ 

Képzési tanfolyam és oktatási program 

A Poligon a kreatív gazdaság, a 
kultúra és a szociális vállalkozások 

területén tevékenykedő önálló 
vállalkozók szakembereinek 

képzési területe 

http://startuperasmusplus.com/en/slovenia-bp 

Be Smart program: képzési 
program a startupok számára 

http://bvk.hu/budapest-enterprise-agency/ 

http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-affaires/business-models/bmcanvas.pdf
http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/plan-affaires/business-models/bmcanvas.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx
http://titan2018public.ja.org/
https://www.entrepreneur.com/article/246454
https://virtonomics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q
https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/
https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/e-course-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/
https://www.futurelearn.com/courses/technology-entrepreneurship-start-a-new-venture
https://www.futurelearn.com/courses/technology-entrepreneurship-start-a-new-venture
https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneurship-intro
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http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-training
http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusiness-training
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
http://techangels.ro/
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legfontosabb témákról illetve a 
Budapest Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány által létrehozott 

nemzetközi startup verseny 

Online tanfolyam https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-
overview/management?utm_source=google&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s

XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE 

V4 Startup Force: képzési program 
a helyi üzleti trükkök 

megtanulására és a startup 
nemzetközi szintűvé növelésére 

http://v4startupforce.designterminal.org/ 

A vállalkozói készség oktatásának 
hálózata 

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses-
overview/management?utm_source=google&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s

XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE 

Startup Teens (online oktatás) https://www.startupteens.de/site/online 

Szellemi tulajdon képzés https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-
property-training-course-ip-master-class 

Az európai szellemi tulajdonjogi 
ügyfélszolgálat 

https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/relateddocument
s/Training_Catalogue.pdf 

A startup központ http://www.thestartupcentral.com/ 

A nem formális ifjúsági oktatás 
litván központja 

https://www.lmnsc.lt/ 
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C RÉSZ - Oktatási jegyzetek és ajánlások 

A Közvetítők Kézikönyvének ez az utolsó szakasza a tanfolyamot támogató hasznos oktatási 
jegyzetek gyűjteményét képzi, közvetlenül az EuroStart kurzus moduljaira és platformjára 
hivatkozva, és megkönnyíti a tudás átadását az egyes esetekben, ideértve a képzési program 
minden egyes témájának tanulási eredményeit. 

Ez a szakasz javaslatokat tesz a modulok és a megtanult ismeretek valós üzleti környezetben történő 
alkalmazására, valamint ajánlásokat az oktatók által folytatott kiegészítő tevékenységekre. 

Ennek a szakasznak a fejlesztése érdekében a MateraHub kifejlesztett egy sablont, amelybe minden 
partner beillesztette az oda vonatkozó tanítási megjegyzéseket, amelyeket összegyűjtöttünk és 
beleépítettünk ebbe a kézikönyvbe. 

1. MODUL - Kreativitás                   

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

Ennek a modulnak a célja a kreativitás meghatározása és annak relevanciájának bemutatása, hogy 
felhasználhassa azt az ötletek sikeres projekté alakításához. A kreativitás olyan képességekre és 
attitűdökre utal, amelyek új ötletek létrehozását, feltalálását vagy generálását foglalják magukban, 
növelve a vállalat termelékenységét és sikerét. Mindig megtanulható és fejleszthető. 

A modul fő célja, hogy elősegítse az ifjúsági munkavállalók és vezetők megértését a kreativitás 
fontosságáról a vállalkozásban, valamint módszerek és eszközök fejlesztését és megosztását ezen 
készség fejlesztése érdekében. Ehhez a formális, a nem formális és az informális tanulást fogják 
felhasználni, hogy felkészítsék a hallgatókat a kreatív és konstruktív gondolkodási stratégiák 
vezetésére egy valós vállalkozásban. 

A modul során a résztvevők megtanulják: 

-  Azonosítani és értékelni a kreativitást, mint kritikus vállalkozói kompetenciát 
-  Megérteni és alkalmazni a kreatív folyamat alapvető elemeit és a gondolkodási készségeket, 
mint vállalkozói magatartás 
-  Beilleszteni a kreatív gondolkodási és döntéshozatali képességeiket 
-  Támogatni az újszerű ötleteket és az eredeti gondolkodásmódot 
-  Serkenteni és bátorítani magukat, hogy kreatív vállalkozói gondolkodóvá és 
megoldáskeresővé váljanak 
-  Megfelelő stratégiák és eszközök használatára a kreativitás ösztönzésére és alkalmazásához 

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

A kreativitás az a képesség, hogy új ötleteket fejlesszen ki és új módszereket fedezzen fel a 
problémákra és a lehetőségekre való tekintettel. A kreativitás ösztönzése és a teljesen új és 
ismeretlen területek felfedezése megnöveli az üzlet termelékenységét.  

A vállalkozói kreativitás az üzleti problémák, a kreatív üzleti stratégiák vagy a vállalkozói folyamat 
kreatív változásainak új és hasznos megoldásait is magában foglalhatja. 

Íme néhány érdekes cikk, amely kiemeli a kreativitás szükségességét a munkahelyen: 

• A menedzser útmutatója a kreativitás ösztönzéséhez a munkahelyen, írta Gabe 

Duverge, a Business administration and management-be. Ez a cikk hangsúlyozza a 

kreatív munkahely előnyeit és azt, hogy miként javíthatja az alkalmazott kreativitását 

és termelékenységét. https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/ 

• Miért nem csak a kreativitás fontos a kreatív munkahelyeknél, írta Karen Young. Miután 

elmagyarázta, mennyire fontos a kreativitás a munkahelyen, a cikk néhány tanácsot ad, 

https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/


 
 

hogy a lehető legtermékenyebb legyen inspiráció és új ötletek generálása érdekében.  

https://social.hays.com/2019/03/05/creativity-important-for-all-jobs/ 

• Íme miért kell a kreativitásnak és a vállalkozói szellemnek együtt élnie, írta Nicolas 

Susco, az Entrepreneurs Handbook-ba. Ebben a cikkben a szerző elmagyarázza, hogy a 

sikeres vállalkozók hogyan használják a kreativitást új és eredeti ötletek előállítására, 

valamint a problémák megoldására és az üzleti élet fejlesztésére is.. 

https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-

co-exist-dc7fd8a2b183 

Érdekes esettanulmányként azt javasoljuk, hogy használja az alábbi játékot a hallgatóival, amely 

elérhető a következő link alatt.: https://www.creativityatwork.com/creativity-innovation-and-

leadership-development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-for-transformation/. 

Ez az esettanulmány azt mutatja meg, hogy a tanácsadók egy csoportja kitalálta, hogy továbbra is 
ugyanazt a jövőképét osztják-e meg az együttműködő festménytechnika révén. Ez a játék lehetővé 
tette a csoport számára a mélyebb beszélgetéseket is, ahol mindenki kifejezhette érzékenységét, 
meglátását és tapasztalatait. Az együttműködő festménytechnika lehetővé tette az egyének 
számára az intimitás megosztását, ami utána új energiát és csapatszellemet hozott létre.   

- Ajánlások                                                                        

Az Eurostart projektben bemutatott kreativitási modul számos olyan gyakorlati tevékenységi 
javaslatot tartalmaz, amelyek könnyen megvalósíthatók osztályteremben. A legtöbb olyan 
tevékenység és játék, amelynek célja a hallgatókban való tudatosítása a tudatkapcsolatok és a 
nyitottság fontosságának a kreatív folyamatban. Ezen gyakorlatoknak köszönhetően a hallgatók 
rájönnek, hogy a kreativitás valódi képesség, amelyet meg lehet tanulni, és amely valószínűleg 
növeli a termelékenységet a munkahelyen.   

Példaként azt javasoljuk, hogy próbálja ki ezt a játékot a hallgatókkal, hogy dolgozzon velük azon 
képességükön, hogy felfedezzék a problémák megoldásának különféle módjait: 

Vágjon ki 6 színes kalapot, amelyek mindegyike egy adott típusú gondolkodási folyamatot képvisel: 
szervezői gondolkodás, ösztönös, semleges tényekkel törődő, új ötletek és lehetséges megoldások, 
pesszimista ítélet és a megoldást kritizáló. A probléma kezelésével minden résztvevőnek külön színt 
kell megjelenítenie, amely egy gondolkodástípust képvisel.  

 

https://social.hays.com/2019/03/05/creativity-important-for-all-jobs/
https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-co-exist-dc7fd8a2b183
https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-must-co-exist-dc7fd8a2b183
https://www.creativityatwork.com/creativity-innovation-and-leadership-development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-for-transformation/
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Általában, amikor egy (kollektív) problémával szembesülnek, mindenki egy időben egy adott 
megközelítésre összpontosít. Kiderül azonban, hogy a csoport hajlamosabb az együttműködésre, 
ha az egyik ember érzelmileg reagál (piros kalap), míg egy másik ember objektívnek próbál lenni 
(fehér kalap), és még egy másik személy kritizálja a vita során felmerülő kérdéseket. (fekete sapka). 
A kalapok segítenek az egyéneknek problémák megoldásában különféle nézőpontokból, és az 
egyéneket a hiányosságokra összpontosítsa a problémamegoldás megközelítése során. 

Továbbá, ha további kreativitási tevékenységi példákat keres, sok forrást találhat az interneten, 
például ezeket a linkeket követve:  

- Laterális Gondolkodás írta E.de Bono: https://www.edwddebono.com/lateral-thinking 

- Véletlenszerű szógenerátor: https://www.textfixer.com/tools/random-words.ph 

- Kreativitás a munkahelyen: “Pomodoro módszer”: 

https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-for-

you.html 

Oktatóként erre a modulra olyan transzverzális kompetenciaként kellene tekintenie, amely számos 
műszaki és specifikus területre alkalmazható, a hallgatói csoportjával végrehajtandó különféle 
tevékenységek révén. Továbbá ne felejtse el… 

- Hogy ösztönözze az interakciót az osztályban és mindig kérje ki a hallgatók véleményét 

- Mutassa meg hallgatóinak az időgazdálkodás fontosságát: a hobbi, a szabadidő és az 

unalom teljesen beépül a kreatív folyamatba! 

- Bátorítsa a hallgatókat, hogy a lehető legnagyobb mértékben használjanak képeket a 

lelkesedésük és szenvedélyük ösztönzésére 

- Tanítása után mindig ajánlja fel nekik, hogy válaszol a kérdésekre, ösztönözze őket kétségek 

megfogalmazására, és kérdőjelezze meg a látásukat és gondolkodásmódjukat 

- Ösztönözze a hallgatók közötti informális megbeszéléseket és találkozókat 

A kreativitás táplálásának egyik legjobb módja a hallgatók egy csoportjában az, ha elképzeléseiket 
megkérdőjelezik, amikor valamilyen problémával kell megbirkózniuk. 

Felnőttekként eltűnnek azok a kreatív részek, amelyek gyermekkorunkban még megvoltak: kevésbé 
leszünk kíváncsiak, kevesebb képzelőerőnk van, és nem kérdezünk meg mindent. A képzelet és az 
ötletek ösztönzése ugyanakkor megnöveli annak esélyét, hogy új ötleteket készítsünk. Például 
felnőttként hajlamosak vagyunk az egyik gondolkodásmódot preferálni, és a többibe bele se 
gondolunk. Legtöbben vertikális gondolkodást alkalmazunk (lineáris mód), ami nagyon korlátozott 
megoldásokhoz vezet. De ha elősegítjük a horizontális gondolkodást, megengedjük az embereknek, 
hogy újra megvizsgálják véleményüket, és kreatív szempontból formálódjanak, több ötletet 
generálva, és így jobb esélyeket kapva a megfelelő megoldás megtalálására.  

A kreativitás másik akadálya az, hogy alábecsülik az unatkozás értékét. Valójában helytelen az a 
vélemény, hogy produktívnak lenni azt jelenti, hogy egy adott feladatra koncentrálunk anélkül, hogy 
elménket engednénk pihenni és vándorolni. Éppen ellenkezőleg, a kreatív és produktív ötletek ezen 
vándorló pillanatokkor jönnek, amikor az elménk kapcsolatot teremt a különböző ötletek között. 

Ugyanakkor, miközben felkéri a hallgatókat, hogy gondolkozzanak fel a problémamegoldás új 
módszereinek kitalálásán:   

- Vegye figyelembe, hogy az emberek zavarban érzik magukat olyan ötleteknek a hangos 

kimondása miatt, amelyeket ostobának vagy haszontalannak tartanak. Szólítson fel 

mindenkit, hogy mondja el a gondolatát, és ügyeljen arra, hogy a csoportban senki se ítélje, 

vagy nézze le valaki ötletét. 

- Kérje meg a tanulókat, hogy tartsák nyomon az egyéni hozzájárulást, és végezzék el a 

szakértői értékelést. 

https://www.edwddebono.com/lateral-thinking
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- Szánjon időt a visszajelzésre. Kérje meg a hallgatókat, hogy elemezzék munkájukat, a 

többiek munkáját, számoljanak be a sikereikről és nehézségeikről, valamint tanulási 

tapasztalataikról. Szervezzen megbeszélést érdekes ötletekről, hivatkozva az EuroStart 

kreativitási modul tartalmára. 

A hallgatók szocializációjának ösztönzése szintén határozottan segíteni fogja őket ebben a 
folyamatban. Szánjon időt arra, hogy személyesebben megismerjék egymást a kölcsönös bizalom, 
tisztelet és megértés kialakítása érdekében. Például bátorítsa őket, hogy vállalkozói tapasztalataik 
mellett beszéljenek a hobbijaikról, szenvedélyeikről és szabadidős tevékenységükről is! A 
résztvevők biztosan profitálhatnak a produktív hálózatból, és együtt dolgozhatnak ki új üzleti 
ötleteket. Oktatóként segítséget nyújthat nekik ebben a hálózatépítésben azáltal, hogy ösztönzi 
őket, hogy menjenek órák után kávézni, vagy hozzanak létre egy chat-csoportot, ahol 
tapasztalatcserét folytathatnak stb.  

A képzés során ösztönöznie kell a hallgatókat, hogy fontolják meg azt, hogy képzelettel és 
találékonysággal vannak megáldva, és nyíltan beszélhetnek, megoszthatnak ötleteket és 
javaslatokat tehetnek. Ezenkívül emlékeztesse őket, hogy más kreatív emberektől is 
inspirálódhatnak, ezért az új ötletek kialakításához elengedhetetlen a többiek meghallgatása és a 
konstruktív párbeszéd építése. Vigyázzon, hogy senki se kóboroljon el.  

2. MODUL - Együttműködés és csapatmunka 

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

A szakképzésben részt vevő hallgatója startup vagy vállalat felépítését célozza, és nagyon jó műszaki 
ismeretekkel rendelkezik, de soha nem fog egyetlen sikeres céget létrehozni egyedül. Szüksége lesz 
egy olyan csapatra, amely körül veszi őt, és amellyel megtanul együttműködni. A csapatmunka 
tehát az üzleti vállalkozás kritikus eleme, mivel a kollégáknak jól kell együtt működniük, minden 
körülmények között megpróbálva a legjobbat, amit csak tudnak. A csapatmunka azt jelenti, hogy az 
emberek megtanulnak együttműködni, készségeiket használni és konstruktív visszajelzést nyújtani 
az esetleges egyének közötti személyes konfliktus ellenére. 

Az együttműködés és a csapatmunka kompetenciája a szakképzés területén a startupok vagy a 
jövőbeli szakmai képzése egy startup vagy egy vállalkozás fejlesztésénél, hogy megkutassák, 
értékeljék és támogassák egymás hozzájárulását, hogy elérjék a meghatározott közös célokat. Ezt a 
modult, ezen ötletet szem előtt tartva fejlesztették ki, hogy a hallgató számára elméleti tartalmak 
sorozatát nyújtsák, de nagyon praktikus tevékenységeket is kínálnak, amelyeket online vagy egy 
osztályteremben is végre lehet hajtani.  

Az EuroStart modul azokra összpontosít, amelyeket a csapatmunka és az együttműködés 
legfontosabb és alapvető elemeinek tekintenek. Célja, hogy olyan hallgatókkal együtt használják, 
akiknek már vannak üzleti ötleteik, ezért mindig ad példákat az üzleti életben történő alkalmazásra. 
A szervezeti kultúrával kezdődik, így a hallgatók meg tudják érteni, hogy a csapatmunka és az 
együttműködés a vállalatban tudatosan épül-e vagy sem, és mint ilyenek, nagy hatással lehetnek a 
csapatukon belüli kapcsolatok minőségére. Ezután a modulban egy fejezetet következik a 
kommunikációs folyamatokról, hogy a hallgató megértse az emberek interakciójának 
meghatározásának fontosságát és az ehhez rendelkezésre álló eszközöket. Tovább jutva, az 
EuroStart ösztönözni kívánja a vállalkozókat arra, hogy megtanuljanak delegálni, munkát, 
találkozókat megszervezni, és jutalmazni az együttműködőket, ami elősegíti őket az startuppuk napi 
irányításában. Végül, ez a modul nemcsak a belső csapatmunkára, hanem más szervezetekkel való 
együttműködésre is összpontosít. Ebben az értelemben úgy gondoljuk, hogy a vállalkozó erősebb 
lesz, ha jó minőségű külső együttműködőkkel, szolgáltatókkal, disztribútorokkal stb. veszi magát 
körül. Ehhez javasolunk néhány kulcsfontosságú programot, amelyek segítenek a hallgatónak 
abban, hogy megtalálják a megfelelő együttműködőket a projektjeikhez, valamint az 
együttműködés különböző módjait.  



 
 

A modul elvégzése után a hallgatónak viselkedési tudatosságot kellene elsajátítania, amely segíti 
tudatosan megszervezni a munkát, és kapcsolatba lépni társaival és munkatársaival, belül és kívül.   

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

Ha még mindig nincsen meggyőződve a csapatmunka fontosságáról a szakképzésben részt vevő 
hallgatók számára, akik a startupjaikat kívánják elindítani, akkor könnyedén megtalálhat számos 
tudományos cikket és blogcikket erről a témáról az interneten, melyek mindig kiemelik a jó 
csapatmunka előnyeit mind a munkavállalók, mind a vállalat számára. 

Íme néhány érdekes cikk, amely kiemeli a munka és a csapatmunka szükségességét: 

- A hallgatói és munkahelyi csoportok felfogása és valósága, írta Catherine B. 

Ahles, Courtney C. Bosworth. Ez a tanulmány tanulmányozza a hatékony csoportok 

jellemzőit az osztálytermekben és a munkahelyen. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769580405900108 

- A csapatmunka és az együttműködés fontossága a munkahelyen, írta Nancy Roque 

https://cirkus.com/blog/teamwork-collaboration-workplace/ 

- A csapatmunka fontossága a munkahelyen, írta Tim Zimmer; Áttekintette: Jayne 

Thompson, LLB, LLM; https://smallbusiness.chron.com/importance-teamwork-work-

11196.htm 

Érdekes esettanulmányként azt javasoljuk, hogy nézze át a hallgatóival, OER: A CSAPATMUNKA A 
THE BEATLES MÖGÖTT, amely elérhető a következő linken:  

https://www.oercommons.org/courses/the-beatles-lesson-5-the-teamwork-behind-the-
beatles/view 

Ez az esettanulmány azt vizsgálja meg, hogy a menedzser Brian Epstein és a producer George Martin 
hozzájárulása hogyan segített a The Beatles-nek olyan készségek fejlesztésében és finomításában, 
amelyek elősegítették a zenekart, hogy zenéjüket és személyiségüket a közönségnek prezentálják. 
A nyílt oktatási forrásnak köszönhetően a hallgatók megtanulhatják, hogy egyrészről a csapatmunka 
miként segített a The Beatles számára a siker elérésében, illetve megtanulhatják, hogyan lehet 
hatékonyan részt venni a témákkal, szövegekkel és kérdésekkel kapcsolatos együttműködési 
vitákban, mások ötleteire építve és világosan és meggyőzően kifejezve saját magukat. 

- Ajánlások                                                    

Az Eurostart projektben bemutatott csapatmunka modul számos olyan interaktív tevékenységi 
javaslatot tartalmaz, amelyeket könnyedén végrehajthat az osztályban, speciális anyagok nélkül. A 
legtöbb klasszikus csapatépítő tevékenység, amelynek célja, hogy a hallgatók megértsék az 
együttműködés hatékonyságát. A gyakorlati tapasztalatoknak köszönhetően rájönnek, hogy társaik 
kompetenciáinak ismerete és mindegyik készség teljes kiaknázása exponenciálisan növeli a munka 
teljesítményét.  

 Például azt javasoljuk, hogy dolgozzon együtt velük a kollektív memóriájukon:  

Vegyenek egy kis Lego-t és hozzanak létre 
egy egyszerű formát. Alkossanak több 
csoportot (3-5 személyenként egyet). 
Ezután a csoport mindegyik tagja láthatja a 
figurát, egyenként 10 másodpercig. Ezután 
tévedés nélkül újból össze kell építeni a 
figurát egy perc alatt. Adjon nekik időt a 
kollektív emlékeik összehangolására.  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769580405900108
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Meg fog lepődni, de a legtöbb csoport kudarcot vall ebben a feladatban, mivel a csoportban 
mindenki megpróbálja megjegyezni a teljes figurát egyedül, ami szinte lehetetlen a megadott idő 
alatt. Ehelyett el kéne osztaniuk a feladatot: ha mindenki csak 3 elemet jegyez meg, és azoknak a 
kapcsolódásait a következőhöz, az egész sokkal egyszerűbb lesz! 

Ha további csapatépítési tevékenységeket keres, sok forrást találhat az interneten, például ezeken 
a linkeken: 

- http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/ 

- https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities 

- https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activitie 

Mint oktató erre a modulra olyan transzverzális kompetenciaként kellene tekintenie, amely számos 

műszaki és specifikus területre alkalmazható, a hallgatók csoportjaival végrehajtandó különféle 

tevékenységek révén. Például taníthat csapatmunkát és kommunikációs készségeket egy 

nyelvtanfolyam részeként, vagy műszaki tanfolyamokon, amelyek a termelésről, az értékesítésről, 

a gazdaságról stb.-ről szólnak: 

- ösztönözze az interakciót az osztályban, mindig kérje a hallgatók részvételét 

- kérje meg hallgatóit, hogy felszólalással demonstrálják a választ és a megoldást, illetve meg 

kell tanulniuk a nyilvános beszéd fortélyait  

- kérje meg a tanulókat, hogy kommunikáljanak egymás között, reagáljanak mások 

véleményére, és építsenek ki párbeszédet 

- szervezzen vitákat és kötelezze őket, hogy védjék meg álláspontjukat 

- kérje meg őket, hogy készítsenek prezentációkat, és kényszerítse őket nyilvános beszédekre 

- a tanítások után mindig ajánlja fel a kérdések megválaszolását, így bátorítsa a kétségek 

megfogalmazását. 

A diákcsoportok közötti kommunikáció és a csapatmunka előmozdításának egyik legjobb módja az, 
ha egyéni gyakorlatok helyett csoportos tevékenységek elvégzésére szólítják fel őket.  

A csoportos projektek iránti nagy gyűlöletet az okozza, hogy a hallgatók nem bíznak társaikban 
annyira, hogy egyenlő időt és energiát fordítsanak a munkára. Ezt még inkább hangsúlyozza, ha a 
hallgatóknak lehetőségük van elindítani a startupjukat, magas technikai kompetenciával és így 
pontos elképzelésekkel arról, mit akarnak tenni. Nekik nem mindig könnyű megnyílniuk másoknak. 
A negatív csoportkimenetel elkerülésének legjobb stratégiája a kommunikáció. A másokkal végzett 
munka titka az, hogy beszélünk róla. Tervezzék meg, hogy ki mit csinál, kinek mi a szerepe, stb. Ezzel 
valójában arra kényszeríti a csoportot, hogy kommunikáljon és bizalmat teremtsen, a gyakorlatba 
építve a modulban kidolgozott kompetenciát. A csapatmunka előnye a tanulási környezetben a 
kritikához való nyitottság megtanulása, amely nélkülözhetetlen az egészséges munkaviszonyokhoz. 
Ezenkívül a hallgatók gyakorolhatják a véleménynyilvánítást a projektmenedzsmentben, 
megbeszélve a folyamatot és elindítva a csoporttalálkozók tervét. 

Ugyanakkor, miközben felkéri a hallgatókat, hogy csoportos munkát végezzenek:  

- Fontolja meg a csoportok kialakítását, mivel a legtöbb diák inkább a barátaival alakítja ki a 

csoportját. A legtöbb szakmai helyzetben az emberek nem választhatják meg a 

projektpartnereiket, ezért önnek kell a csoportokat elkészítenie, kötelezve a hallgatókat, 

hogy hagyják el a komfortzónájukat.  

- Kérje meg a tanulókat, hogy tartsák nyomon az egyéni hozzájárulást, és végezzék el a 

szakértői értékelést.  

- Szánjon időt a visszajelzésre. Kérje meg a hallgatókat, hogy elemezzék csapatmunkájukat, 

és osszák meg be sikereiket és nehézségeiket, szervezzenek vitát a legjobb megoldásokról 

http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/
https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities
https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activities


 
 

a csapatmunka megkönnyítése érdekében, hivatkozva az EuroStart csapatmunka modul 

tartalmára.  

A hallgatók szocializációjának ösztönzése szintén határozottan segíteni fogja őket ebben a 
folyamatban. Szánjon időt arra, hogy a hallgatók személyesebben megismerjék egymást, hogy 
növekedjen a kölcsönös bizalom, tisztelet és megértés. Ez egyszerű lehet, ha ösztönzi őket az 
osztályon kívüli informális tevékenységekben való részvételre. Mivel többségüket a startupos vagy 
vállalkozási tapasztalatok kötik össze, biztosan profitálhatnak a produktív hálózatból, és együtt ki 
dolgozhatnak új üzleti ötleteket! Oktatóként segítséget nyújthat nekik ebben a hálózatépítésben 
azáltal, hogy ösztönzi őket, hogy menjenek órák után kávézni, vagy hozzanak létre egy chat-
csoportot, ahol tapasztalatcserét folytathatnak stb. 

Ezenkívül az oktatás során ösztönöznie kell őket, hogy tartsák magukat csapattagnak, és nyíltan 
beszéljenek, osszanak meg ötleteket, javaslatokat tegyenek és véleményüket fejezzék ki. Ezenkívül 
emlékeztetnie kell őket arra, hogy a kommunikáció kétirányú utca, és ugyanúgy, ahogy meg kell 
tanulniuk beszélni, meg kell tanulniuk hallgatni másokra, konstruktív párbeszédet építve. 
Vigyázzon, hogy senki se maradjon le.  

Module 3 - Pénzügyi és gazdasági műveltség 

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

A pénzgazdálkodás a tulajdonosok és az üzleti vezetők egyik legfontosabb felelőssége. Az üzleti 
tevékenységek minden szempontja befolyásolja a vállalat pénzügyi teljesítményét, ezért az üzleti 
tulajdonosnak értékelnie és ellenőriznie kell azokat. Ezért a hallgatóknak ismerniük kell a gazdasági 
és pénzügyi szektor alapvető körülményeit és folyamatait. Lehet, hogy a modul néhány részét 
eleinte nehéz megtanulni a bonyolultsága és a releváns tényezők közötti sokféle kapcsolat miatt. 
Emiatt lesznek a példák nagyon fontosak, különösen azok, melyekkel a hallgatók kapcsolatban 
vannak. A pénzügy és a közgazdaságtan az első pillanatban nagyon gyakorlatiasnak tűnhetnek, de 
ha visszaemlékszünk egy pillanatra, amikor pénz nélkül voltunk, vagy valaki mástól függtünk 
pénzügyileg, akkor sejthetjük, hogy mennyire érzelmes lehet ez a téma.  

Alapvetően lehetséges, hogy egy vállalkozást működési tevékenységeikből finanszírozzanak (cash 
flow-ból). Mivel például a technológiai alapú vállalatoknak általában egy nagy induló beruházásra 
van szükségük a skálázható üzleti tevékenység felépítéséhez, a tőkekövetelményeket külső 
beruházásokkal kell finanszírozni. A vállalkozói finanszírozás módszertanával összhangban számos 
finanszírozási forrás létezik a különböző életciklus-szakaszok számára. A hitelek általában az egész 
életciklus során felhasznált finanszírozási eszközök. A vállalkozás seed szakaszában az alapítók és 
családtagjaik magánforrásai általános finanszírozási források. A korai fázisban és a startup fázistól a 
növekedési szakaszig a finanszírozást üzleti angyalok és intézményi kockázati tőke-befektetők, 
például kockázati tőke-társaságok nyújthatják. A pénzügyi ismeretek ezen alapvető szempontja 
mellett számos más fontos téma megjelenik, például az adózás, a pénzügyi tervezés / kockázat 
eszközei, a pénzügyi felelősségvállalás stb.  

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

Meghívjuk Önt, hogy regisztráljon a venture-dev.com webhelyen, hogy hozzáférjen ingyenes 

webinar-sorozatunkhoz. Szakembereink számos témát elmagyaráznak a pénzügyi és közgazdasági 

témákban.  

A webináriumok megnézése után végtelen sok példát találhat esettanulmányokra, amelyek célja az 

ismeretek valós üzleti forgatókönyvekhez való beállítása. Miért ne vessen egy pillantást a Harvard 

Business School több mint 1000 üzleti esetére? 



 
 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp

=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step

=10&page=1    

Releváns irodalmakat keresve használhatja a link.springer.com oldalt: számos cikk és könyv 

található további irodalommal, mint például: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-

981-10-0360-8_3  

- Ajánlások                                         

Noha a kurzus minden témája a vállalkozók számára lényeges részt foglal magában, a gazdasági 
terület egy bizonyos különleges helyet foglal el. A társaság soha nem létezhet pénzbeli eszközök 
nélkül. Ha a vállalkozók nem átláthatóak, nem tervezettek és nem látnak hosszú távra, fennáll a 
fizetésképtelenség kockázata és az ezzel járó minden következmény. Ezért a törvények és 
rendeletek semmilyen más területet nem érintnek annyira, mint ezt.  

Ennek egyértelmű hátránya, hogy hatalmas számú keretfeltételt és témát kell mindig figyelembe 

venni a vállalkozás finanszírozásának és gazdasági orientációjának szempontjából. Annak 

érdekében, hogy itt sikeres legyen, az alapismereteknek nem csak nagyjából kell rendelkezésre 

állniuk, hanem felépítettnek és bármikor rendelkezésre állónak kell lenniük. Ezenkívül a tapasztalt 

szakértők nélkülözhetetlen információforrást jelentenek a fiatal vállalkozók számára, mivel 

nemcsak tudással rendelkeznek, hanem ismerik azokat a területeket is, ahol gyakori változások 

történnek, mint például a hitelpiacon.  

Ezért nem elegendő néhány alapvető információ a gazdaságról és a pénzügyi piacokról ahhoz, hogy 

ezen a téren sikeresek legyenek. A téma összetettsége megfelelő megközelítést igényel a 

tanulóktól. Ez mindenekelőtt egy olyan didaktikai megközelítést jelent, amelyben a különböző 

érzékelési szintek közötti kapcsolatok felismerhetők és elmélyíthetők. Ezenkívül elengedhetetlen a 

magas szintű motiváció és figyelem fenntartása. Ezért az olyan formátumok, mint a frontális tanítás 

vagy a hosszú prezentációk, nem megfelelőek, amint meghaladnak egy bizonyos hosszúságot.  

Ezért tanácsos élénk és interaktív módszereket alkalmazni. Például ezek lehetnek szerepjátékok 

vagy üzleti játékok, amelyekben a gazdasági döntéseknek egyértelmű következményei vannak. 

Ezeket a következményeket fel kell ismerni és reflektálni kell rájuk a csoportban. Csak ekkor lehet 

fenntartani a magas szintű motivációt hosszabb ideig, és nemcsak a tanulók technikai ismeretei, 

hanem tapasztalataik is bővülnek.  

Kissé nehéz, de ésszerű lépés az, ha közelebbről megvizsgáljuk a vállalatok mérlegét, és például 
elolvassuk egy közismert vállalat éves jelentését együtt, és megvitatjuk, hogy mi történt a jelentés 
ideje alatt a cégben. Egyrészről számos releváns témával kapcsolatos fontos információ 
megvitatható (marketing, személyzeti költségek, számvitel stb.). Másrészt rendkívül izgalmas, ha 
betekintést nyer a tapasztalt vállalkozások „bajnoki ligájába”, amelyet minden tanuló ismer (pl. A 
Red Bull marketingje). Mivel azonban ezek az adatok nem mindig állnak rendelkezésre, érdekes 
lehet a tanfolyam során tapasztalt vendégeket meghívni, például sikeres vállalkozókat vagy olyan 
intézetek képviselőit, amelyek figyelemmel kísérik a pénzügyi területet, és képviselhetik ezeket egy 
ügynökségből.  

Végül, megfelelő online eszközök is felhasználhatók a pénzügyi év szimulálására. Amikor egy vállalat 
kész betekintést nyújtani ERP vagy CRM rendszerébe, ingyenes demo verziók vagy nyílt forráskódú 
szoftverek ingyenesen vagy korlátozott ideig használhatók. Azon eszközöknek a használata, amiket 
a vállalkozások használnak, nagy tapasztalattal járnak a hallgatók számára.  

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step=10&page=1
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step=10&page=1
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step=10&page=1
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-0360-8_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-0360-8_3


 
 

Összegezve, az egyetlen javaslat az, hogy a lehető legtöbb komoly forrást és sokoldalú hozzáférést 
használjanak. A megfelelő kompetencia e területen történő fejlesztése érdekében a magas szintű 
tapasztalatnak és a megalapozott szaktudásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie és folyamatosan 
frissülnie kell.  https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep24 

4. MODUL - Vezetés és kezdeményezés  

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

Mint a hajó kapitánya a legénység számára, vagy a karmester a zenekar számára, úgy a vezető 
szerepe alapvető fontosságú a vállalatban. A vezetés a vállalatban nélkülözhetetlen, mivel ez 
határozza meg nagyrészt annak a helyes útját. Az alapképzésben részt vevő hallgatók e minőség 
javítása érdekében végzett munkájának fontossága abban rejlik, hogy lehetséges jövőbeli 
menedzserként tovább kell fejleszteni azt a készségkészletet, amely nemcsak a szakterületen, 
hanem a személyzetben is eredményes döntéseket hoz. 

A szakoktatás és szakképzés egyik fő célja a hallgatók felkészítése a munka idejére, és ebben az 
összefüggésben a vezetés, mint kompetencia fontosságát a szakmai képesítésben már 
elsajátították. Így a vezetés és a szakképzés összefüggésében a cél az, hogy amikor a hallgatók 
belépnek a munka világába, képesek legyenek felelős munkacsoportokat megszervezni és 
összehangolni, felügyelve annak fejlesztését, fenntartva a folyamatos kapcsolatokat és vállalva a 
vezetést szintúgy, mint megoldást kínálni a felmerülő csoportkonfliktusokra. 

Ebben a modulban meglátjuk a vezetés és a kezdeményezés fontosságát, és azt, hogy miként lehet 
ezeket a kompetenciákat ápolni annak biztosítása érdekében, hogy valami pozitívat adjanak hozzá 
a startuphoz és ahhoz a csapathoz, amelyet a szakképzésben részt vevő hallgatók vezetnek majd 
valószínűleg a jövőben. Kritikus gondolkodás, önbizalom, döntéshozás… A hallgatók nem csak 
megtanulják, hogy mik ezek a fogalmak, hanem azt is, hogy mik a legfontosabb előnyök, amiket 
nyújthatnak nekik, mint személyeknek, és hogyan tudják alkalmazkodni az egyes startupokhoz és 
helyzetekhez a pozitív eredmény biztosításának érdekében. 

A modul végén a hallgatók remélhetőleg elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek majd a 
vezetésről és a kezdeményezésről, amelyet ki tudnak használni a személyes életükben, és meg 
tudnak mutatni az őket körülvevő kollégáknak is. 

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

Számos érdekes cikk támogatja a vezetéssel és kezdeményezéssel kapcsolatos elképzelést oktatási 
kontextusban, különösen a vállalkozói készséggel kapcsolatban. Itt áttekinthet néhányat: 

- “ Elősegíti a vállalkozói vezetés a kreativitást az alkalmazottak és a csapatok körében? A kreatív 

hatékonysági hiedelmek közvetítő szerepe.” írta Wenjing Cai, Evgenia I. Lysova, Svetlana N. 

Khapova, Bart A. G. Bossink. Ez a tanulmány a vállalkozói vezetés és a kreativitás közötti 

kapcsolatot vizsgálja a kreatív hatékonyságon keresztül. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y  

- “ Hogyan segíthetnek a vezetői készségek karrierje során?” írta Rose Johnson. 

https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals-39135.html 

- “ A vezetés fontossága a munkahelyen” írta Jeremy Kaplan. 

https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/ 

Érdekes esettanulmány, amelyet azt javasoljuk, hogy mutasson be a hallgatói számára: „CHRIS 
PETERSON A DSS CONSULTING-NÁL”, amely elérhető az alábbi linken:  

https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx 

https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep24
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y
https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals-39135.html
https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx


 
 

Chris Petersont kinevezték a DSS Consulting újonnan alakult regionális tanácsadó csoportjának 
vezetésére. Gondosan kiválasztotta a csapat tagjait, összetartó csoportot épített fel, és egy új 
tanácsadó szolgáltatás kidolgozásában vezette a csapatot. Peterson és a csapata egyaránt 
elégedettek voltak a teljesítménnyel és azzal, hogy legyőzték mások közömbösségét a 
szervezetben. Peterson főnöke azonban másképp érezte ezt, és megkérdőjelezte a csapat 
teljesítményét és Peterson vezetési képességét. 

Ennek az esettanulmánynak a célja az, hogy szemléltesse azoknak a vezetőknek a fontosságát, akik 
olyan csapatokat építenek ki, amelyek kapcsolódnak a csoportokhoz, mind a szervezeten belül, 
mind kívül; és kiemelje annak fontosságát, hogy a vezető dolgozzon annak biztosításán, hogy a 
csapat erőfeszítései összhangban legyenek a szervezet stratégiájával. 

- Ajánlások 

A „4. MODUL - Vezetés és kezdeményezés”-ben, talál egy sor gyakorlati és interaktív tevékenységet, 
amelyek nem igényelnek speciális anyagokat, és amelyek az osztályteremben könnyen 
megvalósíthatóak. A gyakorlati tapasztalatok folyamán ezek a tevékenységek arra késztetik a 
hallgatókat, hogy kritikusan és stratégiailag gondolkodjanak, ily módon erősítve vezetői 
képességeiket és ösztönözve a kezdeményezésüket a döntések meghozatala során. 

 Nézze meg például ezt az érdekes tevékenységet, amelyet megtalálhat a modulunkban, és amelyen 
keresztül a hallgatók egy alapvető vezetői képességeken fognak dolgozni, a döntéshozatalon: 

Ha további vezetői tevékenységi példákat keres, itt van néhány webhely, amelyek segíthetnek: 

- http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html  

- https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games 

- https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/ 

Oktatóként néhány kihívással kell szembesülnie, amikor megpróbálja továbbadni a vezetői 
szellemiséget a hallgatói számára. A legyőzésükhöz itt van néhány javaslat: 

A repülő:  
 
5 fős csoportok, egy körben ülve. Egy sivatagi szigeten vannak, és a repülőgép, ahol utaztak, 10 
percen belül felrobban. A repülőgépen 15 tárgy található, de ezek közül csak 3 vihetnek el és 10 
percük van mindezt eldönteni. Az tárgyakat papírra írják, és a következők lesznek: egy doboz gyufa, 
egy elsősegély-készlet, sör, 12 üveg víz, 5 meleg pulóver, tranzisztoros rádió, fejsze, puska húsz 
golyóval, táska 25 magazinnal, felfújható mentőcsónak 4 fő részére, varrókészlet, rovarirtó spray, 
iránytű, zseblámpa és egy táska 5 nagy takaróval. A csapatnak egyhangúlag kell eldöntenie 10 perc 
alatt, hogy mely 3 tárgyat viszik magukkal. Amikor döntöttek, el kell magyarázniuk, miért azt a 3 
tárgyat választották, és az általuk meghozott döntési folyamatot… 
 
Ezután a játék folytatódik, az öt ember 2 hétig túlélt a szigeten, amíg egy repülőgép meg nem 
mentette őket. Amikor a repülőgépen vannak, kiderül, hogy kiszivárog a kerozin, és csak 2 ember 
maradhat a gépen, a többieknek ki kell ugorni és el kell dönteniük, hogy ki marad, és ki ugrik. 10 
perc áll rendelkezésükre a döntéshozatalra, és papírra kell írniuk, hogy kik azok akik maradnak (a 
lehetőségek: egy terhes nő, egy orvos, egy 12 éves fiú, egy világhírű zongorista és egy 64 éves 
hölgy). Miután döntöttek, el kell magyarázniuk ismét, miért döntöttek úgy… Ennek a 
tevékenységnek a fő célja annak megértése, hogy miért fontos tudni, hogyan kell nyomás alatt 
döntéseket hozni és, hogy mitől olyan nehéz ez.  

 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A  
 

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html
https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/


 
 

1. „Én” helyett „Mi” 

A hagyományos tanteremben a hallgatókat külön-külön osztályozzák. Az individualizmus 
mindig is a fő hangsúly volt a felnövekedésük során, ezért észreveheti, hogy néhány diák 
megpróbálja majd ráerőszakolni másokra a véleményét és tekintélyét. Ez nem egy igazi vezetői 
hozzáállás.  

Segíthet nekik ezen kihívás leküzdésében, ha hangsúlyozza azt a tényt, hogy a csapat 
eredményeit fogja értékelni. A csapat minden tagja ugyanazt a minősítést kapja majd a 
projektért. Tanítsa meg nekik, hogyan kell a felelősséget kiosztani. Kísérje figyelemmel a 
csapaton belüli kommunikációt, és szükség esetén adjon tanácsot nekik. 

2. Olyan projektek tervezése, melyekben a csapatok egyetlen végterméket dolgoznak ki 

A legnagyobb vezetői kihívás egy olyan projekt bemutatása, amelyen az egész csapat 
dolgozott. Ha egy csoport diák dolgozik együtt, ki fogja írni a bemutatót vagy az előadást? Íme, 
néhány megoldás a kérdésre: 

- A csapat dolgozhat olyan platformon, mint például a Google Docs, ahol a dokumentumot 

mind egyszerre szerkeszthetik. 

- Minden csapattag megírhatja a tartalom egy meghatározott részét, majd később 

egyesítheti a részeket egy egyedi prezentációban, amelyet ön egy csapatprojektnek 

minősít. 

Az együttműködés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy csapatként összedolgozzanak az 
adott projekthez. Ez megakadályozhatja őket abban, hogy megbízási segítséget kapjanak, és 
javíthatják a jövőben szükséges vezetői képességeiket. 

3. A konfliktusok és a csapatok tönkre tételének megakadályozása 

Az eltérő egyéni vélemények konfliktusokat generálnak a csapatokban, amelyeket le kell 
küzdeniük és közös álláspontra kell jutniuk. Erről szól a jó vezetés. 

Figyeljen a döntéseikre és keressen mintákat. Folyamatosan kerülik a csapat néhány tagját, 
vagy el tolják őket? Mi lehet az oka az ilyen hozzáállásnak? Próbálja jobban bevonni az 
introvertált hallgatókat a csapatmunkába, és tanítsa meg az hiperaktív tagokat, hogy hogyan 
enyhítsék az egóikat. 

5. MODUL - Szellemi tulajdonjogok 

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

A szellemi tulajdon vagy az (IP) olyan tulajdonkategória, amely magában foglalja az emberi 

intellektus immateriális alkotásait, azaz elsősorban a szerzői jogokat, szabadalmakat és védjegyeket 

foglalja magában. A szellemi tulajdon megértésével, a szellemi tulajdon és az üzleti szféra szellemi 

politikai keretrendszerével ez lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy teljes mértékben kihasználják 

innovációjukat, kreatív potenciáljukat és versenyképességüket a szellemi tulajdon hatékony 

felhasználása révén. 

Az IP-be széles körű fogalmak tartoznak bele, mint például a szabadalmakat, védjegyeket, irodalmi 

és művészeti alkotásokat, tervezést és modelleket, üzleti titkokat stb. A kkv-k számára kritikus 

jelentőségű a megfelelő befektetések megjelölése az IP-ben, a szellemi tulajdon védelme és a 

szellemi tulajdonnak, mint vállalati eszköznek tekintése. A piacok a vállalatokat az eszközök, 

jelenlegi üzleti működések és a jövőbeni nyereségre számított várakozásaik alapján értékelik. A 

szellemi tulajdon megszerzése és tulajdonjoga jelentős mértékben befolyásolhatja a jövőbeni 



 
 

nyereségre vonatkozó várakozásokat. A szellemi tulajdon értékét gyakran nem veszik kellőképpen 

figyelembe a jövőbeni nyereség lehetőségeinek biztosítása szempontjából, amelyet a kkv-k gyakran 

alábecsülnek. 

Ennek a modulnak az egyik fő célja, hogy lehetővé tegye a kkv-k számára a szellemi tulajdonjogok 

(IPR) alapelveinek megértését. A szellemi tulajdonhoz fűződő különféle formák összehasonlításával 

a kulcsfontosságú különbségek és hasonlóságok szempontjából az olvasó megalapozott döntéseket 

hozhat, hogy maximalizálja a vállalata számára nyújtott előnyöket. Miközben, hogy megérti az IP-t, 

mint üzleti eszközt a kkv-k számára, valamint a szellemi tulajdon kihasználását szolgáló 

folyamatokat. 

A szellemi tulajdon értékét gyakran nem veszik kellőképpen figyelembe a jövőbeni nyereség 

szempontjából, amelyet a kkv-k gyakran alábecsülnek. A modul kitöltése után az olvasók fel lesznek 

szerelve ezen ismeretekkel. 

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

A szellemi tulajdon és a hozzá fűződő jogok fontosságának megismeréséhez számos esettanulmány 
és jelentés található. 2019 májusában az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) együttes jelentést tett közzé „A gyorsan növekvő vállalkozások 
és a szellemi tulajdonjogok” témában. A jelentésben a két hivatal közgazdászai megvizsgálták az IP-
tevékenység és az európai kkv-k növekedési kilátásainak kapcsolatát. 

A tanulmány azt is bemutatja, hogy ezek a kkv-k miként fordulnak mindkét irodához a szellemi 
tulajdon védelme érdekében, és ennek során az EPO és az EUIPO támogatják az európai kkv-k 
növekedését és fejlődését. Az IP-védelem megszerzésében nyújtott segítségük révén ez lehetővé 
teszi a kkv-k számára szellemi javak Európában és világszerte történő értékesítését.. 

A teljes jelentés itt található: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-
contribution.  

A Szellemi Tulajdon Világszervezete egy globális adatbázis, amely jogi információkat nyújt a szellemi 
tulajdonról, például az alkalmazott szerződésekről, más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó 
szerződésekről, valamint a Szervezet tagállamainak, az Egyesült Nemzetek Szervezetének és a 
Világkereskedelmi Szervezetnek a törvényei és rendeletei is. http://www.wipo.int/sme/en/  

A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos további információkhoz és tanácsokhoz az Európai Szellemi 
Tulajdonjogok weboldalt javasoljuk. A webhely egy ingyenes üzleti eszköz, amely segítséget nyújt a 
szellemi tulajdonjogok kezelésében. Tájékoztatókat, útjelzőket, valamint egyedi regionális 
támogatást kínál, ideértve Kínát és Latin-Amerikát. https://www.ipr-hub.eu 

- Ajánlások 

Számos kérdés merül fel a kkv-k és a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában, de fontos 
megjegyezni, hogy a szellemi tulajdon a kkv-k üzleti fejlesztésének és stratégiájának szinte minden 
aspektusát elő segíti. 

A kkv-knak folyamatosan ébernek kell lenniük a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában, és 
védeniük kell vállalataik jogait a viták vagy a potenciális költséges bírósági eljárások elkerülése 
érdekében.  

Minden kkv-nak van egyfajta szellemi tulajdonjoga, amelyet meg kell védeni, a cégnévtől és a 
márkanévtől a termékszabadalmakig és védjegyekig. A szellemi tulajdon ezen különféle elemei 
levédhetőek és vállalati eszközökként felhasználhatók.  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
http://www.wipo.int/sme/en/


 
 

A kkv-k számára is fontos emlékezni arra, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok területi 
jellegűek, és hogy az egyik régióban lefedett lehet, hogy egy másik globális régióban nem lesz az. 
Ha az üzleti stratégia része egy globális vállalat létrehozása, akkor tanácsos a vállalatoknak, hogy a 
megfelelő védelem iránti kérelmet kérjenek azokban az országokban is, amelyekben majd bővíteni 
szeretnének.  

Oktatóként fontos, hogy ezt a modult útmutatóként kezeljük az IP használatához és védelméhez. 
Annak megértésével, hogy a szellemi tulajdonjog-szabályozás nagy védelmet tud nyújtani a kkv-k 
számára, és ezen védelem révén további vállalati eszközöket is figyelembe kell majd venni.  

A modul tanítása során a következő néhány kulcsfontosságú szempontot figyelembe kell venni: 

- Mi az az IP? 

- Az IP-k típusai és különbségei. Melyik a legjobb az adott vállalkozáshoz? 

- Hogyan tudom megvédeni az IP-m? 

- A szellemi tulajdon, mint üzleti eszköz 

- Jogaim, ha az én szellemi tulajdonomat megsértették 

6. MODUL - Projektmenedzsment és tervezés 

- Bevezetés a modulba: általános célok és tanulási eredmények 

A stratégiai tervezés fegyelmezett erőfeszítés a vállalkozás középtávú céljainak meghatározására és 
megvalósítására. Végérvényesen alapvető döntéseket és tevékenységeket hoz létre, amelyek 
meghatározzák és irányítják, hogy mi a szervezet, kiket szolgál, mit csinál és miért. A jövőre 
összpontosítva a hatékony stratégiai tervezés azt is megmutatja, hogy a szervezet honnan fogja 
tudni, ha sikeres. A sikeres stratégiai terv meghatározza a prioritásokat, összpontosítja az energiát 
és az erőforrásokat, erősíti a műveleteket, és biztosítja, hogy az alkalmazottak és más érdekelt felek 
közös célok elérésére törekedjenek. Az operatív tervezésen keresztül a stratégiailag keresett 
cselekvési terveken keresztül valósul meg, és ellenőrzés útján is vezérelhető. Ezért az operatív 
tervezés során az összes középtávú tervet szegmentálják rövid távú tervekre, hogy megvalósítsák a 
vállalati célok teljesítéséhez szükséges tervezési méréseket. Ezért az operatív tervezés különböző 
területekből áll, mint például a költségek és a teljesítmény kiszámítása vagy ellenőrzése.  A 
stratégiai és operatív tervezés általában üzleti terv formájában valósul meg, ami az üzleti célok 
hivatalos nyilatkozata, azok elérhetőségének okai és azok elérésének tervei. Tartalmazhat háttér-
információkat az e célokat elérni próbáló szervezetről vagy csapatról. A projektmenedzsment során 
szem előtt kell tartani, hogy a projektek mindig megkülönböztethetőek, összetettek, célorientáltak, 
és szigorú időkerettel rendelkeznek, valamint korlátozott forrásokkal és költségvetési 
korlátozásokkal kell számolni. 

A Projektmenedzsment és tervezés fő tanulási célkitűzései a következőket tartalmazzák: 

• lehetővé teszi a tanulók számára a stratégiai és operatív tervezés és a projektmenedzsment 

alapvető fontosságának megértését, és a köztük lévő kapcsolatok megértését; 

• iránymutatások biztosítása a hatékony üzleti stratégiák kidolgozására, amelyek teljes 

mértékben kihasználják a rendelkezésre álló forrásokat; 

• lehetővé teszi a tanulók számára a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és az üzleti 

stratégiával való összehangolását; 

• lehetővé teszi a tanulók számára a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és az üzleti 

stratégiával való összehangolását; 

• segít a tanulóknak a projektmenedzsment alapos ismereteinek elérésében, azaz a komplex 

projektek vezetésének, megtervezésének, megszervezésének és felügyeletének képességének 

a kialakítását, szükség esetén akár több projekt egyszerre történő lebonyolításában is, a 

vállalkozásukon belül annak érdekében, hogy elérjék a kitűzött célokat; valamint a projektek 



 
 

feltalálásának, értékelésének, kiválasztásának, tervezésének, irányításának és 

menedzselésének a technikáit 

- Esettanulmányok / további olvasmányok 

Először meg kell határoznia, hogy hol tart most, és aztán merre tart. Ezt követően arra kell 
összpontosítania, hogyan jut el oda. Készítsen SWOT-ot, hogy megalapozott és realisztikus 
maradjon, miközben útitervet készít arról, hogy ma hol van és hogy hol akar lenni. A stratégia 
kidolgozásakor és a célok kitűzésekor hozzon stratégiai döntéseket arról, hogy mit tegyen, és mit 
ne. Ne feledje, hogy a stratégiainak lenni azt jelenti, hogy ezeket a nehéz döntéseket meghozza. A 
jó stratégiai terv jele az hogy egyértelmű és célirányos (nincs benne túl sok cél és feladat), valamint 
kiegyensúlyozott - egy stratégiai történetet mesél el arról, hogy az egész szervezet hogyan 
kapcsolódik és igazodik a fő teljesítménymutatók növeléséhez. 

Töltsön egy kis időt a versenyképességi előnyeinek felfedezésére, amelyek a stratégiai helyzetén 
alapulnak. Versenyelőnyei a stratégiai terv lényegét képezik, mivel a stratégia lényege, hogy eltérő 
legyen a versenytársaitól. Szándékosan válassza azt, hogy tevékenységeket végez másként, vagy a 
versenytársaitól eltérő tevékenységeket hajtson végre, hogy értéket teremtsen fogyasztóinak. 

A teljes anyag itt található: A stratégiai tervezési folyamat áttekintése írta Erica Ols: 
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/. 

- Ajánlások     

Nem valószínű, hogy megpróbálna egy házat felépíteni a tervrajzok nélkül. A projekt méretétől 
függetlenül, a terv alapján történő munka ugyanazokat az előnyöket nyújtja Önnek, mint a tervrajz 
a házépítés során. A terv mélysége és minősége közvetlenül arányos lesz a kész projekt 
eredményeivel.  

A projekttervek segíthetnek: 

1. Megjeleníteni a céljait és az elérésükhöz szükséges utat. A Gant diagramok lehetővé teszik, hogy 
egy pillanat alatt megnézze a projekt követelményeit és az ütemterveket. 

2. Javítani a kommunikációt. Mivel a kommunikációs protokollok leírása is a projektterv része, így 
a projekt csapata, az érdekelt felek és a döntéshozók mind tudják, hogyan és mikor kell 
kommunikálniuk egymással. 

3. Csökkenteni az időt és a költségeket. A projektterv sok szempontból olyan mint a száraz futás, 
mivel a csapat minden tagja képes előre látni a problémákat, mielőtt azok megtörténnének. 
Asztalosok gyakran mondják: "Mérd meg kétszer, és vágd el egyszer." 

4. Javítani a projekt irányítását. Ha az érintettek megállapodnak egy projekttervben, akkor kevésbé 
valószínű, hogy megpróbálják megváltoztatni a projekt menetét, mihelyt az már megkezdődött. Ha 
változtatni akarnak, hivatkozhat a tervre, és megmutathatja, hogy a változás miként befolyásolja az 
ütemtervet és a költségeket. 

5. Javítani az erőforrások elosztását. Mivel a projektterv tartalmaz ütemtervet, pontosan tudni 
fogja, mikor kell a csapat tagjainak elvégezni a munkájukat, és mikor lesz szükségük eszközökre és 
kellékekre annak elvégzéséhez. Képzelje el a hatását annak például, hogy bérel egy teherautót egy 
héttel az előtt, hogy a csapatának szüksége lenne rá, vagy egy hét késéssel. 

6. Tartani az irányt. A projektek mindig elhagyják a pályájukat. Az emberek lebetegednek, vagy a 
vártnál korábban végeznek el feladatokat. A projekt ütemterv sokkal könnyebb a igazításokat 
elvégezni, miközben halad előre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a projekt tartja a kijelölt utat. 

https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/


 
 

Noha a projekttervezés során mindig nehézségek vannak, ezek a nehézségek mindig kevesebb időt 
vesznek igénybe és kevesebb pénzt igényelnek, mint a nehézségek a projekt közepén. Ne feledje, 
hogy egyetlen projekt sem lesz önmagában eredményes. 

Minél jobb a terv, annál valószínűbb, hogy időben és a költségvetés keretein belül fejeződik be! 


