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BEVEZETÉS 
 
 

Ennek az eszköztárnak a célja, hogy segítse a fiatal roma vállalkozókat és általában a vállalkozói lét iránt 
érdeklődőket azzal, hogy eszközöket és iránymutatást ad, amelyek segítik és megerősítik őket a vállalkozói 

világba való dinamikus belépéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal.  
 

A fő gondolat, hogy a projekt partnerségben részt vevő valamennyi országból származó társadalmi 
vállalkozások és kezdeményezések legjobb gyakorlatainak bemutatásával kezdjük, hogy tájékoztassuk és 

inspiráljuk az olvasót a már létező jó gyakorlatokkal, valamint megértsük az egyes kezdeményezések mögött 
álló logikát, hogy mi késztette ezeket a vállalkozókat arra, hogy ötleteiket életre hívják, és milyen problémák 
megoldására törekedtek. 
 

A következő lépés a romák nehézségeit és kihívásait bemutató videók megtekintése, hogy felhívjuk a 
figyelmet és tájékoztassuk őket embertársaink jelenlegi helyzetéről, és megoldásokat dolgozzunk ki a 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre mindenféle hátrányos helyzetű csoport esetében, valamint egy 
egységesebb társadalom megteremtésére. Ezen túlmenően oktatási videók is szerepelnek a vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatban, és hasznos tippeket adnak arra vonatkozóan, hogyan válhat valaki sikeres 
vállalkozóvá. 
 

A fenti információk után a tanuló világosan áttekintheti a roma vállalkozók meglévő kihívásait és szükséges 
készségeit. A fejezet a tudatosság növelésére összpontosít, és segít a roma és nem-roma embereknek 

megérteni a meglévő kihívásokat, valamint azt, hogy milyen készségekre van szükség ahhoz, hogy leküzdjék 

ezeket a kihívásokat, és dinamikusan lépjenek be a vállalkozói világba.   
 

Az előző lépéseket követően néhány hasznos eszközt, illetve minden vállalkozó számára szükséges mintákat 

biztosítunk útmutatással arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket jól használni a vállalkozás számos 
területét lefedve (pénzügyi kérdések, munkatervek, marketingtervek). 
 

Egy másik hasznos eszköz, amelyet ebben az eszköztárban találhat, egy fogalomtár a vállalkozói világban 

szükséges és gyakran használt kifejezésekkel, példákkal az egyes kifejezések fogalmának jobb megértése 

érdekében.
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1. JÓ GYAKORLATOK 

 

Ebben részben a partnerországokból származó 2-2 bevált gyakorlatot találhat, amelyek a régiókban működő 
néhány olyan kezdeményezést mutatnak be, amelyek jó példaként szolgálhatnak, motiválhatják az új 
vállalkozókat, és segíthetik őket abban, hogy bővítsék a saját ötletük elindításának lehetőségeit. 
 

 

 

 

Ország: Románia 

A jó gyakorlat neve: MamaPan 

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt  

 

              https://mamapan.ro/ 

 

A MamaPan pékség 2015 novemberében indult szociális vállalkozás, amely lehetővé teszi a kiszolgáltatott 
csoportokból származó nők számára, hogy dolgozzanak és egészséges termékeket hozzanak létre. A 

szervezet az egyedülálló anyákra és a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő anyákra összpontosít. A 

kiszolgáltatott célcsoportnak nyújtott támogatás mellett a MamaPan folyamatosan ingyenes termékeket 
kínál a rászoruló családoknak. Magánszemélyek vagy cégek a MamaPan weboldalán keresztül ajánlhatnak fel 

termékeket a rászorulóknak úgy, hogy megrendelést adnak le, majd a cég a címükre szállítja a termékeket. A 
pékség alapítása óta több mint 100 workshopot szervezett gyerekeknek, ahol megmutatták nekik, hogyan 
készül a kenyér egy kézműves pékségben, valamint több mint 50 vásáron vettek részt, ahol bemutatták 

munkájukat, és több mint 11 egyedülálló és több mint 3 gyermeket nevelő anyának sikerült munkahelyet 

biztosítaniuk. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet 

Ez a szociális vállalkozás azért jött létre, mert szükség volt a kiszolgáltatott csoportok, különösen a nők 
támogatására, mivel Romániában sok család él a szegénységi küszöb alatt. 
 

 

A jó gyakorlat neve: Concordia Pékség 

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt  

 

             http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 

 

A Concordia Pékség, egy sikeres romániai szociális vállalkozás, a Concordia Románia része, és a szervezet 

által kifejlesztett más szociális projektek fenntarthatóságának egyik formájaként jött létre. A pék- és 

cukrászati termékek eladásával a kiszolgáltatott csoportok fiataljai részt vesznek a CONCORDIA Oktatási és 
Szakképzési Központ programjában és a Szakmák Iskolája által szervezett péktanfolyamokon.  
Évente 40, kiszolgáltatott csoportokból származó fiatal részesül szakmai képzésben a CONCORDIA 
pékségben, amelynek elvei a társadalmi befogadást, az egészséges táplálkozást és a partnerekkel való 
együttműködést ötvözik a társadalmi ügyek támogatása érdekében.  
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet 

Romániában sok olyan gyermekes család él az utcán, akiknek társadalmi reintegrációra van szükségük. Mivel 
nem áll rendelkezésre elegendő támogatás e családok társadalmi beilleszkedésének biztosítására, a 
CONCORDIA Pékséget azért hozták létre, hogy munkalehetőséget biztosítson a CONCORDIA Szakképző Iskola 

legjobb tanulóinak. A diákok kiszolgáltatott családokból származó fiatalok, vagy olyanok, akiknek nincs 

https://mamapan.ro/
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala
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otthonuk, és küzdenek a társadalmi beilleszkedésért. 
 

 
 

Ország: Bulgária 

A jó gyakorlat neve: Szociális Vállalkozás “Pchela”– méztermelés roma családoktól   
Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

"Nov Pat" Az egyesület egy roma szervezet, amely a "Pchela" projektet fejleszti Hayredin településen - az EU 
legszegényebb régiójában, ahol a legmagasabb a munkanélküliség Bulgáriában. A projekt célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a szakmai képesítés megszerzésére, és munkahelyek teremtésével ösztönözze a 

romák beilleszkedését a helyi közösségbe. Az első integrációs lépés az emberek képességeibe vetett 

önbizalmuk fejlesztése és erősítése, valamint annak meglátása, hogy munkájuk eredménye miként válhat a 

társadalom javára. A résztvevők megtanulják, hogyan sajátítsák el a méhészettel kapcsolatos 

munkamódszereket és készségeket, míg a legmotiváltabbak méhcsaládokat és mentorálást kapnak saját 
méhészetük felépítéséhez, másokat pedig méhészként alkalmaznak a szociális vállalkozásban. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

Az egyesület azzal az elképzeléssel jött létre, hogy támogassa és szociális szolgáltatásokat nyújtson az 

északnyugat-bulgáriai romák és más kiszolgáltatott csoportok számára. 2008-ban az egyesület a bolgár 
Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztériumtól elnyert egy projektet, melynek célja egy szociális vállalkozás 

beindítása volt. 
 

A jó gyakorlat neve: Támogatás és munkalehetőség biztosítása roma emberek számára a varróiparban 
Pleven településen 

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Interjún keresztül felvett 

 

A kezdeményezés célja, hogy támogassa és munkalehetőséget biztosítson a Pleven településen élő romák 
számára. Két Pleven környéki kis faluban olyan varrodák működnek, amelyek a hátrányos helyzetű roma 

embereket célozzák meg, munkalehetőséget kínálnak, és biztosítják a dolgozók munkába és hazaszállítását. A 
munkahely közelében van egy speciális piac, ahol a munkavállalók kedvezményesen vásárolhatnak 

élelmiszert. A munkáltatók ösztönzik a dolgozók gyermekeit az iskolába járásra, és azok a gyerekek, akik 

nagyon jól teljesítenek, plusz pénzt kapnak. A munkáltatók nemcsak a gyerekek iskolai előmenetelét 
ellenőrzik, hanem azok a gyerekek szülei, akik nem járnak iskolába, azok nem kapnak havi fizetést. A 

régióban a romák rendkívül örülnek ennek a lehetőségnek, és még más romákat is arra bátorítanak, hogy 
kezdjenek el dolgozni a varróiparban. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

A munkáltatók, akik ezt a támogatást nyújtják roma emberek, akik nagyon jól ismerik a romák nehézségeit és 

kihívásait. Azáltal, hogy munkalehetőséget biztosítanak számukra támogatják a családokat, a munkáltatók 
célja a roma emberek teljes körű befogadása és integrációja. 
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Ország: Görögország  

A jó gyakorlat neve: Szociális vállalkozás “HEROMACT”  

 Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

               

              https://www.linkedin.com/company/heromact 
 

A Hellenic Roma Action (HEROMACT) egy társadalmi vállalkozás, amelyet 2015-ben 7 görög roma vállalkozó 
alapított. Ma is ez a 7 ember a szervezet fő pillére. Ez a szervezet arra törekszik, hogy hidakat építsen, 
amelyek megkönnyítik minden társadalmi csoport együttélését. Az első lépés a középiskola utáni vagy 
felsőfokú végzettséggel rendelkező romák azonosítása, nyilvántartása és tudatosítása volt. Így sikerül 
megdönteniük a "tanulatlan romák" sztereotípiáját, a roma tudósok pedig képesek lesznek szerveződni a 
társadalmi kirekesztés megtörése érdekében. Először az volt a cél, hogy a felvétel országosan történjen. A 
biztosított finanszírozás nem tette ezt lehetővé a HEROMACT-nak. Így a program három régióra, Közép-
Macedóniára, Thesszáliára és Attikára korlátozódott, mivel ezekben a régiókban magasabb a romák aránya, 
és általuk gyűjtött adatok még a vártnál is jobbak voltak. Továbbra is aktívak maradnak minden akcióban, és 
például részt vettek a Roma Civil Monitor (RCM) kísérleti projektben, valamint kidolgozták és koordinálták a 
görögországi roma integrációs politikáról szóló monitoring jelentéseket. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

A társadalmi vállalkozás alapítói származásuk miatt már küzdöttek a társadalmi kirekesztettséggel, és azzal az 
ötlettel álltak elő, hogy azonosítják a képzett romákat, és a többségi médiában, a roma közösségekben és 
széleskörűen a társadalomban tudatosítják a felsőoktatásban részt vett romák létét, hogy megváltoztassák a 
felfogást és felszámolják a társadalmi kirekesztettséget. 
 

A jó gyakorlat neve: Social integration work model through employment 

in the agricultural sector  

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

 

              https://www.anka.gr/index.php/el/ 

 

A "Romák határok nélkül" Egyesület a munkaerő társadalmi befogadására és a szegénység elleni küzdelemre 
irányuló feladatokat hajt végre a munkaerő-piaci esélyegyenlőség, valamint a romák aktív részvételének 

lehetőségének elmozdításával. Thesszáliában, egy mezőgazdasági régióban a romák munkában való 
részvételére vonatkozó intézkedést hajtottak végre. Az akcióval 2014 óta több mint 150, öt és tíztagú család 

talált munkát. Körülbelül 750 embert foglalkoztatnak idénymunkában (például paprika-, gyapot- és 

paradicsomszedés). Ennek eredményeként egyrészt a romák találnak munkát, másrészt a gazdák találnak 

munkaerőt. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

Ez az egyesület számos területre összpontosít, de a mezőgazdaság területén talált egy lehetőséget arra, hogy 
a romákat integrálja a folyamatba. Ezeket az intézkedéseket az önkormányzatok és a helyi mezőgazdasági 
ágazatok együttműködésével valósítják meg. 
 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/heromact
https://www.anka.gr/index.php/el/
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Ország: Spanyolország 

A jó gyakorlat neve: Social Balance (XES által fejlesztve)  

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

             https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 

 

A szociális egyensúly a társadalmi, környezeti és irányítási szempontú elszámoltathatóság és hatásmérés 
eszköze. Az ezt alkalmazó szervezetek az eredményeket belső fejlesztésre használhatják, és lehetővé teszik a 
XES számára, hogy összesített adatokkal rendelkezzen a szolidáris gazdaság és a szociális piac etikai 
normáiról. A szociális mérleg szisztematikusan, objektíven és rendszeresen értékeli minden olyan vállalat 
vagy szervezet hat fő jellemzőjét, amely szociálisan felelős akar lenni: a gazdasági működés és a 
profitpolitika; a nemek közötti egyenlőség perspektívája; a méltányosság és a belső demokrácia; a környezeti 
fenntarthatóság; a társadalmi elkötelezettség és együttműködés; valamint a munka minősége.  
 
Ehhez egy online eszköz áll rendelkezésre, amely hozzáférést biztosít egy általános kérdőívhez, amelyet a 
vállalat vagy szervezet tölthet ki, valamint négy kérdőívhez, amelyeket a munkavállalók, vállalatok és/vagy 
felhasználók, ügyfelek, partnerek és önkéntesek anonim módon válaszolhatnak meg. Mindezek segítségével 
automatikusan megkapjuk a társadalmi mérlegjelentést az összes kiszámított mutatóval. A szociális 
egyensúlyi bizottság értékeli az egyes jelentéseket, és dönt arról, hogy a szervezet megkapja-e a XES szociális 
egyensúlyt vagy sem. Az értékeléstől függetlenül az összes mérlegfelhasználó egy olyan dokumentumot kap, 
amely leírja és méri a pénzügyi év során tett társadalmi, foglalkoztatási, szakmai és ökológiai hozzájárulását.  
 
A szociális egyensúly megteremtése négy fő módon segít. Egyrészt teljesíti az ESS két ágazati célkitűzését:  
 
1. A közigazgatás és a polgárok elismerése az ESS részeként A XES részéről már egy ideje dolgoznak azon, 
hogy a közigazgatás közbeszerzési eljárásai elismerjék és beépítsék a BS-t a döntéshozatali folyamatba, és 
apránként egyre nagyobb rést nyitunk.  
 
2. Legyen része a XES a szociális piacnak, és tegye láthatóvá az ESS-t! A szociális egyensúly felmérésének 
elvégzésével, amennyiben a Bizottság pozitív értékelést ad, Ön a szociális piac részévé válik, és megjelenik az 
online katalógusban. Ezen túlmenően Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a katalán szociális piac egészét láthatóvá 
tegye a katalán szociális piac helyzetéről szóló jelentésen keresztül, amelyet minden évben az Ön összesített 
adatai alapján készítünk el.  
 
Másrészt két további szempontból is segíti a szervezeteket:  
 
3. Önértékelés és folyamatos fejlesztés Nagyon hasznos eszköz a vállalatok és szervezetek számára az 
időszakos önértékeléshez, amely ösztönzi belső működésük folyamatos javítását.  
 
4. A szervezet értékeinek kommunikációja Az infografikák és az eredménydokumentumok nagyon hasznos 
elemek a szervezet értékeinek grafikus kommunikálására. 
 

 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

A Balanç Social-t azért fejlesztették ki, hogy támogassa a szervezeteket az SSE keretein belüli belső 
fejlesztésben, valamint az átláthatóság eszközeként szolgáljon. 
 

 

https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/
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A jó gyakorlat neve: Pam a Pam térkép (Setem által fejlesztve)  

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

              https://pamapam.org/ca/ 

 

A Pam a Pam egy olyan kollektív eszköz, amely megmutatja, ha Katalóniában van egy gazdaság, amely az 

emberek szolgálatában áll, és mindenkit meghív a részvételre. Az ember ezt felhasználóként teheti meg, a 
térképen olyan élelmiszer-, lakás-, szolgáltatás-, energia-kezdeményezéseket keresve, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az értékeinek megfelelően fogyasszon. Bárki tagja lehet annak a nyílt közösségnek, amely 

felismeri és fejleszti a térképet megjelenő pontokkal. Lehetőség van kezdeményezésként is csatlakozni, a 
kezdeményezést láthatóvá tenni a térképen, és artikulálni a szolidáris gazdaság más tapasztalataival. Ez egy 
olyan emberekből álló nyílt közösség, akik a szociális és szolidáris gazdaságban képzettek, interjút készítenek 

a kezdeményezésekkel, és felteszik őket a térképre, hogy mások is tudjanak róluk. Ugyanakkor ez a folyamat 

megkönnyíti a kezdeményezések közötti hálózatépítést, valamint a Katalóniában létező különböző átalakító 
gyakorlatok diagnózisának megszerzését. Ez egy olyan hely, ahol az aktivizmuson keresztül kollektív tanulás 
folyik, ami elősegíti a felelős fogyasztást, és erősíti a szociális és szolidáris gazdaságot. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

A Pam a Pam 2013-ban született, válaszul arra, hogy a SETEM-et megkereső emberek megkérdezték, hogyan 
tudnának felelősségteljesebben fogyasztani, és hogyan élhetnének következetesebben az értékeiknek 
megfelelően. Eleinte az élelmiszerekkel, ruházattal és banki ügyintézéssel kapcsolatos alternatívákat 
mutatott be Barcelona városában. Tekintettel a javaslat sikerére, 2014-ben a Setem, hogy a XES-szel 
együttműködve bővítse a Pam a Pam hatókörét: kiterjesztette a térképet egész Katalóniára és minden 
gazdasági ágazatra. Ez a közös munka lehetővé teszi, hogy a Pam a Pam legyen az az eszköz, amely láthatóvá 
teszi az alternatívákat a nyilvánosság számára és megkönnyíti azok elérését a területen. 
 

 

 
 

Ország: Magyarország 

A jó gyakorlat neve: UCCU Városi Séták (UCCU Alapítvány) 
Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

 

             https://www.uccusetak.hu/en/ 
 

Küldetésük, hogy a többségi társadalmat megismertessék a roma kultúrával és közelebb hozzák hozzá. Az 
alapítvány 4 városban működik, ebből kettőben (Budapest, Pécs) önkénteseik vezetnek interaktív sétákat 

néhány éve. A sétákat iskolai csoportok, nemzeti és nemzetközi szervezetek képviselői, nagykövetségek, 

cégek és külföldiek számára kínálják angol és magyar nyelven. Céljuk, hogy csökkentsék a romákkal 

kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket a társadalomban, hogy egy befogadóbb és nyitottabb világban 
élhessünk. Az UCCU Budapest Városi Séták társadalmi vállalkozása lehetőséget ad arra, hogy olyan 
embereket is megszólítson, akik egyébként nem tudnának találkozni az Uccu küldetésével. 
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet: 

Az Uccu Alapítvány lehetőséget biztosít az általános és középiskolásoknak, hogy találkozzanak és 
beszélgessenek roma fiatalokkal. Az Uccu önkéntesei interaktív órákat tartanak a roma identitásról és 

kultúráról szóló nem formális oktatás eszközeivel, elsősorban 10-19 éves diákok számára. A foglalkozások 
során arra törekszünk, hogy a diákok minél több információt és személyes tapasztalatot szerezzenek a 
romákról, és minél nyitottabbak legyenek egymás és a külvilág felé. Ebből nőttek ki a városi séták magát, 

hogy közelebb hozzuk a nem roma emberekhez a városok azon részeit, amelyek történelmileg erősen 

https://pamapam.org/ca/
https://www.uccusetak.hu/en/
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kötődtek a roma közösségekhez. 
 

 

Name of good practice: Romani Design (Erika Varga, Helena Varga)  

Típus (Létező projekt / Interjún keresztül felvett): Létező projekt 

             

               https://romani.hu/en/ 
 

A Romani Design célja és küldetése, hogy szembeszálljon a romákkal szembeni sztereotípiákkal és 

előítéletekkel, miközben a roma közösségek kulturális gyökereire épít, és képviseli beágyazottságukat és 
mély kapcsolatukat a magyar kultúrával. Nagymértékben elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás iránt. 
A Romani Design az Amaro Trajo Alapítvánnyal együtt fontos oktatási és képzési tevékenységet folytat a 
roma fiatalok és nők támogatása érdekében. Ez egy társadalmi vállalkozás, amelynek célja a roma emberek 
integrációjának elősegítése. Világszerte büszkén képviselik a magyar roma kultúrát kollekcióikkal és 

divatbemutatóikkal.   
 

Hogyan és miért alakult ki az ötlet:  

A Romani Design, Magyarország első roma divatstúdiója 2010-ben indult el. Ez az első nemzetközileg is 

sikeres roma divatmárka. Magyarországi roma testvérek, Varga Erika és Varga Helena alapították. A márka 
munkaerőpiaci integrációs programként indult. A program olyan munkanélküli nőknek segít, akik roma 
származásuk, illetve családi és társadalmi helyzetük miatt kirekesztettek és diszkrimináltak. A Romani Design 
tehetséggondozó programja segíti a fiatalokat a pályaorientációban, fejleszti művészi képességeiket, és hidat 

épít a roma és nem roma tanulók között. 

https://romani.hu/en/
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2.VIDEÓK 

 
 

Ez a rész azért jött létre, hogy a vállalkozóknak néhány már létező videót mutasson be, hogy 
megtekinthessék, valamint érdekes történeteket tanuljanak és halljanak és ezekből inspirálódjanak! Minden 
videó alatt egy-egy érdekes idézet található, amelyről az egyes anyagokban beszámoltak. 
A videók angol nyelven elérhetőek. 
 

 
1. Hogyan lehet azonosítani egy üzleti lehetőséget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkNpsVMT84w 

"A sikeres vállalkozások mély ügyfélismeretre épülnek" 

 

2.Egy történet a szociális és szolidáris gazdaságról 

 

 

                                                      

 

 

 

“Az SSE a szegénység és az egyenlőtlenségek kiváltó okait kezeli, igazságos és fenntartható emberi fejlődést 

teremtve mindenki számára, mindenhol." 

https://youtu.be/a6fTpAyqSpk 

https://www.youtube.com/embed/OkNpsVMT84w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a6fTpAyqSpk?feature=oembed
https://youtu.be/a6fTpAyqSpk
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3.Hogyan használjuk a SWOT elemzést 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

"Minden szervezetnek világos stratégiára van szüksége az üzlet növekedéséhez"  

"Ha ismered erősségeidet és gyengeségeidet, akkor ki tudod használni a legmegfelelőbb lehetőségeket, és át 

tudsz jutni a szálakon" 

4. A tapasztalat problémája a vállalkozók számára 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso 

"Roma vállalkozók" 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso
https://www.youtube.com/embed/EJ4uVsSqQ9k?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iI2uJTIywso?feature=oembed
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5. 20 dolog, amit a romák már unnak hallani 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8 

"A cigányellenes megkülönböztetés széles körben elterjedt." 

 
DESRIPTIONS OF 
THE SESSIONS 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8
https://www.youtube.com/embed/2C3WETz0SN8?feature=oembed
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3. Kihívások és szükséges 
készségek roma vállalkozók 
számára 
 

E szakasz célja, hogy világos képet adjon a hátrányos helyzetű csoportok, például a roma közösség előtt 
álló kihívásokról és, hogy felhívja a figyelmet, oktasson és megoldásokat kínáljon e kihívások leküzdésére, 
valamint megerősítse a szükséges készségeket. 
 

A romák kihívásai 

 

Az elmúlt években végrehajtott ambiciózus kezdeményezések ellenére a romák alapvető jogi helyzete az 

Európai Unióban (EU) továbbra is aggasztó. A romákkal és más hátrányos helyzetű csoportokkal szemben 

továbbra is fennálló megkülönböztetés akadályozza a romák életesélyeinek és életszínvonalának javítására 

irányuló erőfeszítéseket. 

 

Nem az előítélet az egyetlen oka annak, hogy a roma emberek hatékony integrációja még nem sikerült. Egy 

másik európai projekt (The new Entrance) keretében felmérést végeztek a projektben részt vevő 

partnerországokban arról, hogy a szakértők (a roma emberekkel együttműködő személyek és szervezetek) 

szerint milyen kihívásokkal szembesülnek a roma emberek a vállalkozói világba való belépése során. 

 

A szakértők többsége megemlítette, hogy a fő akadályok, amelyek a romákat megakadályozzák a vállalkozói 

tevékenységben, a motiváció és az érdeklődés hiánya, néhány szakértő pedig azt említette, hogy a legfőbb 

akadály mindig az anyagi források hiánya.  

 

A fent említett akadályok sikeres leküzdése érdekében az eszköztár korábbi részeiben olyan történeteket 

(jó gyakorlatok, videók) közöltünk, amelyek motiválhatják, tájékoztathatják és ösztönözhetik a hátrányos 

helyzetű csoportokat arra, hogy aktív vállalkozóvá váljanak 

 

! További hasznos eszközök e cél fokozására: 

 

Linkek Leírás 

 

 

https://roma.entre.gr/ Önértékelési eszköz a potenciális roma vállalkozók számára. Bizonyos 
kérdések megválaszolásával ismereteket szerezhet arról, hogy alkalmas-e 
arra, hogy sikeres vállalkozóvá váljon. 

 

           
http://palpush.eu/palpushgame/ 

A Vállalkozói játék - a "PAL Network for Support of the Roma 
Entrepreneurship" keretében kifejlesztett játék egy másik, az Erasmus+ 
program által társfinanszírozott projekt. A projekttervezés innovatív 
megközelítése magában foglalja a játék fejlesztését és tesztelését, amely 
elősegíti a vállalkozói ismereteket a romák körében, de nem kizárólagosan. 
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Soft készségek vállalkozóknak 

 

Amint azt ugyanez a kutatás (The New Entrance project) is jelzi, a roma emberek alacsony százaléka fejezi be 
a kötelező oktatást, de ez az arány az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett. Az iskolában elsajátított 
készségeket általában nehéz készségeknek nevezzük. Vállalkozóként valószínűleg szorosan együtt kell majd 
működnie másokkal - ezért elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatokat tudjon kiépíteni a csapatával, az 
ügyfelekkel, a beszállítókkal, a részvényesekkel, a befektetőkkel és más érdekelt felekkel.  
Azokat a jellemvonásokat és interperszonális készségeket, amelyek egy személy más emberekkel való 
kapcsolatait jellemzik, puha készségeknek nevezzük. A munkahelyen a puha készségeket a kemény készségek 
kiegészítőjének tekintik, amelyek egy személy tudására és szakmai készségeire utalnak. 
Egyesek tehetségesebbek ezen a területen, mint mások, de ezeket a készségeket meg lehet tanulni és 
fejleszteni. A típusok a szükséges interperszonális készségek közé tartozik: 
 
• Vezetői készség és motiváció: A vállalkozónak képesnek kell lennie arra, hogy motiváljon másokat, 
világosan lássa a jövőképet és megossza a csapatban, a többi embernek delegálja a feladatokat és a 
munkamegosztást képességeik, korábbi tapasztalataik és preferenciáik alapján. A vezetőnek inspirálnia kell 
és tudnia kell, hogyan kell dolgozni szorosan együttműködve másokkal.  
 
• Kommunikációs készségek: Amint fentebb említettük, meglehetősen fontosak a vállalkozók kommunikációs 
készségek. Jól kell tudnia kommunikálni, hogy el tudja adni a jövőképét a legkülönfélébb közönségnek, 
köztük befektetőknek, potenciális ügyfeleknek és a csapattagoknak.  
 
• Hallgatás készsége: A kommunikáció fontos része nemcsak az, hogy meg tudjuk osztani az ötleteinket, 
hanem az is, hogy empátiát tanusítsunk és meghallgatássunk másokat. A hallgatás és az információ 
befogadásának képessége, a vélemények meghllgatása megalapozhatják az ember vállakozó karrierjét. A 
hallgatás készége magában foglalja csapatod és az ügyfelek visszajelzéseit is, amelyek segíthetnek neked 
abban, hogy javítsd a kínálatodban levő termékeken/szolgáltatásokon.  
 
• Személyes kapcsolatok: Öntudatos, képes szabályozni az érzelmeit, és pozitívan reagál az a visszajelzésekre 
és a kritikára 

 

               ! Hasznos linkek és eszközök 

 

 

Linkek Leírás 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm Tesztelje emberi készségeit - 

Töltse ki a kvízt, hogy 

megállapítsa személyes 

készségeinek szintjét. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_59.htm Érzelmi intelligencia - Egy olyan 

cikk, amely számos stratégiák a 

kulcsfontosságú tulajdonságok 

fejlesztésére alkalmas 
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4. Források  

 
 
Ebben a részben lépésről lépésre bemutatjuk, hogy melyek a legfontosabb források, amelyeket a saját 
vállalkozásod elindítása után használnod kell, valamint útmutatásokat és tippeket adunk a hatékony 
használatukhoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Közösségi
média
naptár

4.Munkaterv

3.Pénzügyi megvalósítás

2.Marketing terv

1.Versenytársak elemzése
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LÉPÉS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Swot értékesítési javaslat. Itt találhat egy sablon, amely a SWOT-eljárást alkalmazza a versenytársak 
elemzésére, lehetővé téve, hogy összehasonlítsa vállalkozását más vállalatokkal. Lehetővé teszik, hogy a 
SWOT keretrendszer struktúrájával részletes elemzést készítsen a konkurenciáról. Megnézheti, hogyan mérik 
az Ön vállalkozásának erősségeit és gyengeségeit, azonosíthatja, hogy mely versenytársak jelentenek 
fenyegetést, láthatja, hogy mások milyen lehetőségeket hagynak ki, és még sok minden mást. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táblázat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGYAN 
 • Vállalkozásának elindításakor meg kell határoznia, hogy mit kínál másokhoz képest, és hogyan 
különbözteti meg szolgáltatását/termékét a minőség, az ár stb. tekintetében. Ennek érdekében a 
fenti táblázat segítségével versenytárselemzést végezhet.  
• Azonosítania kell azokat a vállalatokat, amelyek hasonló szolgáltatásokat/termékeket kínálnak, 
mint Ön, és kutatást kell végeznie ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban (alkalmazottak száma, 
elérhetőségek, székhely, éves árbevétel).  
• További kutatást kell végezni a minőség, az ár, a marketingtechnikák tekintetében, amelyeket 
ezek a vállalatok alkalmaznak, és hogyan lehet hasznot húzni a meglévő technikákbóllehet jobb és 
innovatív módszereket alkalmazni. 
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LÉPÉS 2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marketingterv. Egy másik hasznos eszköz a marketingterv. Minden vállalatnak szüksége van egy 
marketingtervre annak érdekében, hogy elérje a célcsoportját. Összegyűjtöttük az összes szükséges 
információt, hogy megtanulja a lépéseket, hogyan érheti el ezt.  
 

 
 

 

 

 

STEP 4 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
LÉPÉS 3 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pénzforgalmi sablon. A cash flow a vállalat befektetéseiből - például berendezések vásárlásából vagy más 
vállalatokba történő befektetésből – szerzett vagy elköltött készpénz. A tervezett cash flow kimutatás 
lehetővé teheti a pénzügyi vezető számára, hogy megtervezze a készpénz megszerzését és felhasználását, 
hogy a minimális pénzügyi költségek és a stabil pénzügyi helyzetet teremthessen. Segíti a vezetést abban, 
hogy felmérje, képes-e teljesíteni a kötelezettségeit. azaz a hitelezőknek történő kifizetés, a bankhitelek 
visszafizetését, a kamatok, adók és osztalékok kifizetését. Ebben a sablonban egy naptárat és kitöltési 
útmutatót talál a pénzforgalom és az összes kötelezettség megszervezése érdekében. 
 

GO TO MP 
PRESENTATION 
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LÉPÉS 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Munkatervezők - Ez a sablon mindenféle vállalkozó számára hasznos. Először is leírja az összes olyan 
tevékenységet, amelyeket naponta végre kell hajtani. Kiemelt feladatok, tervezett megbeszélések, fontos 
emlékeztetők. Fontos, hogy minden tevékenységet egy nappal korábban határozzon meg, hogy a napot úgy 
kezdje, hogy tudja, mit kell tennie. Ez a cselekvés segít abban, hogy nyugodt és szervezett maradjon. A 
következő lépés a heti ütemterv elkészítése. Ha sok információval és határidővel ellátott feladattal 
rendelkezik, akkor a legfontosabb tevékenységeket egy heti tervezőben kell leírnia, hogy ne maradjon le 
semmilyen határidőről, megbeszélésről. A harmadik lépés 12 hónapos időhorizontot tartalmaz. 
Vállalkozóként van egy víziója, és emlékeztetnie kell arra, hogy egyéves határidőt szabva elérjen bizonyos 
célokat. Mindezek a tevékenységek jelentősek ahhoz, hogy vállalkozóként professzionális képet alakítson ki 
magáról, és jól szervezett maradjon. Kérjük, tekintse meg az alábbiakban a sablonokat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOGYAN  
 
• Ez a sablon segít Önnek az összes 
költség és nyereség rendezésében. 
 
• Le kell írnia a meglévő összeget, a 
várható összeget és az összes kiadást, 
és frissítenie kell a dokumentumot, ha 
új információk merülnek fel.  

 
! Részletesebb utasításokat a 
CASH FLOW TEMPLATE 
dokumentumban találhat. 

                        Táblázat 2 
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                               Táblázat 3                                                               Táblázat 4 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÉPÉS 5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Közösségi média tartalomnaptár. A megvalósítandó tevékenységek mellett meglehetősen fontosak a 
terjesztési tevékenységek. Ha nagyobb léptékben szeretné megszólítani az embereket, akkor létre kell hoznia 
egy ütemtervet, amelyben minden terjesztési tevékenységet, például a közösségi médiában, a vállalati 
weboldalon való posztolást, az érdekelt felekkel való kommunikációt stb. meg kell tartania. Létre kell hoznia 
egy ütemtervet, hogy milyen gyakran végzi ezeket a tevékenységeket, és ezek a sablonok segítenek a 
nyilvántartás vezetésében és a szervezettségben. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Táblázat 5 
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Táblázat 6 

  

  
 

 
  

 

HOGYAN  
 
• Tervezze meg a terjesztési tevékenységeit havi 
rendszerességgel.  
• Használjon különböző színeket a 6. táblázatban látható 
módon a tevékenységek megkülönböztetésére, a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
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                                                                                            Táblázat 7 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táblázat 8 

 
 

HOGYAN  
• A 7. és 8. táblázat az egyes közösségi médiumokra vonatkozik, amelyeket az Ön vállalata 
használ. (FB, Instagram, Twitter). Ez egy nagyszerű módja annak, hogy külön-külön, majd 
összességében rendezd a tevékenységeidet. 

 



 
 

 

5.Fogalomtár 
 

Ez a rész azért jött létre, hogy elmagyarázza és bemutassa a fiatal vállalkozóknak azokat a kifejezéseket, amelyekkel a 
vállalkozói előrehaladásuk során találkozni fognak, és amelyek segítenek nekik a jobb megértésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁS PÉLDA HIVATKOZÁS 

A-Á 

arányelemezés A mutatószám-elemzés a 

vállalat pénzügyi 

kimutatásainak tételes adatait 

hasonlítja össze, hogy 

betekintést nyerjen a 

jövedelmezőség, a likviditás, 

a működési hatékonyság és a 

fizetőképesség tekintetében.

  

Az arányszámelemzés 
jelezheti, hogy egy 
vállalat hogyan teljesít 
az idő múlásával, 
miközben egy vállalatot 
összehasonlíthat egy 
másik vállalatéval 
ugyanazon iparágon 
vagy szektoron belül. 

https://www.investo
pedia.com/terms/r/
ratioanalysis.asp 

árfolyam Megmutatja, hogy mennyibe 
kerül az egyik pénznem 
egységeinek megvásárlása 
egy másik pénznemmel. 

Például az euró 
árfolyama 0,825. Ez azt 
jelenti, hogy 1 amerikai 
dollárért 0,825 eurót 
lehet váltani. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/exchange-

rate.aspx 

  
a siker 
kulcstényezője 

A kulcsfontosságú 
sikertényezők (vagy KSF) 
olyan üzleti stratégiák, 
amelyek kritikusak az 
ügyfelekkel való sikeres 
kapcsolat szempontjából. 

A kulcsfontosságú 
sikertényezőket a piac 
és az ügyfelek igényei és 
preferenciái határozzák 
meg, nem pedig az Ön 
vállalkozása. A 
fogyasztók azonban 
nem fogják elmondani. 
hogy mik azok a KSF-ek. 
 

https://www.thebal

ancesmb.com/what-

are-key-success-

factors-2295508 
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átláthatóság Az a lehetőség, hogy egy 
vállalat, kormányzat vagy 
szervezet valós információit 
az általa érintett különböző 
alanyok megismerhessék, és 
így megalapozott döntéseket 
hozhassanak információs 
aszimmetria nélkül. 

A gazdasági és technikai 
információk 
megjelenítése a 
weboldalon a vállalatok 
állapotáról. 

 

http://www.oecd.or

g/acerca/ 

 

átvilágítás A kellő gondosság olyan 
vizsgálat, audit vagy 
felülvizsgálat, amelyet a 
vizsgált ügy tényeinek 
megerősítése érdekében 
végeznek. A pénzügyi 
világban az átvilágítás a 
pénzügyi nyilvántartások 
vizsgálatát követeli meg, 
mielőtt egy tervezett ügyletet 
kötnének a következőkkel. 

Az egyéni befektető 
bármely részvényt 
átvilágíthat a könnyen 
hozzáférhető nyilvános 
információk alapján 

https://www.investo
pedia.com/terms/d/
duediligence.asp 

E 

elkötelezettség a 
közösség iránt 

Területi 
kezdeményezéseknek a 
valóságához való igazítása, 
valamint az ahhoz való 
hozzájárulás, hogy ezek a 
kezdeményezések 
hozzájárulnak a legközelebbi 
környezetükhöz. Az egyes 
kezdeményezésekben a 
terület fogalma változhat 
attól függően, hogy milyen 
léptékben nyújtanak 
szolgáltatásokat. 

A helyi közösség iránti 
elkötelezettség, a 
különböző szervezetek 
közötti háló 
megerősítése egy közös 
tevékenység vagy 
szolgáltatás kialakítása 
érdekében. 

https://pamapam.or

g/ca/criteris/ 

e-kereskedelem 
 

A termékek és szolgáltatások 
elektronikus úton, általában 
az interneten keresztül 
történő vásárlása, eladása 
vagy cseréje. 

Az e-kereskedelem 
számos előnyt kínál a 
vállalatok számára, 
mivel nincs nyitvatartási 
ideje, ami azt jelenti, 
hogy egy webáruház 
éjjel-nappal eladhat a 
ügyfeleknek az 
interneten keresztül. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/e-commerce.aspx 

F 

fedezeti ügyletek A fedezeti ügylet olyan 
befektetés, amely egy eszköz 
kedvezőtlen ármozgásának 
kockázatát csökkenti. A 
fedezeti ügylet általában egy 
kapcsolódó értékpapírban 
való ellentételező pozíció 
kialakításából áll. 

A befektetők és a 
pénzkezelők fedezeti 
gyakorlatokat 
alkalmaznak a 
kockázatoknak való 
kitettségük 
csökkentésére és 
ellenőrzésére. Ahhoz, 
hogy a befektetések 
világában megfelelően 
fedezzenek, különböző 
eszközöket kell 

https://www.investo

pedia.com/terms/h/

hedge.asp 
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stratégiai módon 
használni, hogy 
ellensúlyozzák a 
kedvezőtlen 
ármozgások kockázatát 
a piac. 

franchise A franchise (vagy franchise) a 

termékek vagy szolgáltatások 

forgalmazásának olyan 

módszere, amelyben részt 

vesz egy franchise-adó, aki 

létrehozza a márka védjegyét 

vagy kereskedelmi nevét és 

egy üzleti rendszert, valamint 

egy franchise-jogosult, aki 

jogdíjat és gyakran kezdeti 

díjat fizet a franchise-adó 

neve és rendszere szerinti 

üzletvitel jogáért. 

Gyakorlatilag a két felet 

összekötő szerződés a 

"franchise", de ez a kifejezés 

inkább a tényleges üzletre 

utal, amelyet a 

franchiseüzemeltető és a 

franchiseügynök köt. 

franchise-jogosult működik. 

Az üzleti formátumú 
franchise esetében a 
franchise-adó nemcsak 
a kereskedelmi nevét, 
termékeit és 
szolgáltatásait, hanem 
az üzlet 
működtetésének teljes 
rendszerét is a 
franchise-jogosult 
rendelkezésére 
bocsátja. 

https://www.franchi

se.org/faqs/basics/

what-is-a-franchise 

G 

globális ellátási lánc A globális ellátási láncok 
révén történő "globalizáció" 
megkönnyíti az új piacokra 
való belépést, lehetővé teszi 
a vállalkozások növekedését, 
és a külföldi cégekkel való 
partnerségek révén 
hozzáférést biztosít a 
vállalatok számára az új 
technológiákhoz. 

A globális ellátási lánc 
menedzsment magában 
foglalja annak 
megtervezését, hogy a 
teljes ellátási lánc 
hogyan fog integrált 
egészként működni, 
azzal a céllal, hogy 
optimális szintű 
ügyfélkiszolgálást 
nyújtson, miközben a 
lehető 
legköltséghatékonyabb 
legyen. 

http://www.tradere

ady.ca/2017/topics/

supply-chain-

management/global-

supply-chain-

management/ 

I 
innováció Az innováció alapvetően egy 

olyan eszköz, amellyel a 
vállalkozók az üzleti 
környezetben bekövetkező 
változásokat lehetőségként 
használják fel egy más 
vállalkozás vagy szolgáltatás. 

a z innováció a vállalat 
versenyelőnyének 
kulcsfontosságú eleme. 

Peter Drucker, 1985, 

Innovation and 

Entrepreneurship 

interkooperáció 

 

Más ESS 
kezdeményezésekkel 
együttműködve, a szociális 
piac kiépítésének 

A szociális és szolidáris 
gazdaságot népszerűsítő 
vállalatok közötti 
együttműködés, 

https://pamapam.or

g/ca/criteris/ 
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előmozdítása: egy olyan 
gazdasági és 
szükségletkielégítési kör jön 
létre, ahol minden terület 
(termelés, elosztás, 
fogyasztás, finanszírozás) a 
szociális piac elvei szerint 
működik. ESS 

termékek vagy 
szolgáltatások vásárlása 
és értékesítése a 
szervezetek/vállalatok 
között. 

K 
Kis- és 
középvállalkozások 
(KKV) 

A kkv-k olyan vállalkozások, 
amelyek kevesebb mint 250 
alkalmazottal és 50 millió 
fontnál kisebb forgalommal 
rendelkeznek. 

 

A fő tényezők, amelyek 
meghatározzák, hogy 
egy vállalkozás kkv-nak 
minősül-e, a 
következők: a 
foglalkoztatottak száma; 
vagy az árbevétel, vagy 
a mérlegfőösszeg. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

Körforgásos 
gazdaság 

A lineáris gazdaságból 
(termelni, felhasználni, 
eldobni) egy olyan 
gazdaságba való átmenetre 
törekszik, ahol a maradék szó 
eltűnik. A körforgásos 
gazdaságot a környezeti és 
gazdasági szempontok 
metszéspontjának tekintik. 
szempontok 

A 
termékeink/szolgáltatá 
saink eredményéből 
komposztot készítünk, 
majd ezt a földterület 
regenerálására 
használjuk; olyan 
termékeket vásárolunk, 
amelyekre szükség van; 

https://ajuntament.

barcelona.cat/lafabr

icadelsol/es/content

/economia-circular-2 

Közös vállalkozás A közös vállalat két vagy több 
gazdálkodó szervezet közötti 
együttműködési 
megállapodás, gyakran új 
üzleti tevékenység 
megkezdése céljából. 
Mindkét jogalany eszközöket 
juttat a közös vállalkozásba, 
és megállapodnak a 
bevételek és kiadások 
felosztásáról. 

Egy közös 
vállalkozásban két, 
különböző 
szakterületen 
tevékenykedő vállalat 
dolgozhat együtt egy új 
termék létrehozásán 
vagy egy új szolgáltatás 
nyújtásán. 

 

https://www.thebal
ancesmb.com/what-
is-a-joint-venture-
and-how-does-it-
work-397540 

Közvetlen marketing Közvetlenül kommunikál a 
potenciális ügyfelekkel 
emaileken, telefonhívásokon 
vagy más csatornákon 
keresztül. Személyre szabott 
üzeneteket tartalmaz, 
amelyek arra hívják fel a 
címzettet, hogy hívjon fel egy 
telefonszámot, látogasson 
meg egy weboldalt. 

 

 
 

 
A közvetlen marketing 

konkrét ügyfeleket céloz 
meg 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/direct-

marketing.aspx 

 

L 
Logisztika 
 

A folyamatok 
összehangolásának és az 
anyagok kezelésének 
gyakorlata, hogy termékeket 
vagy szolgáltatásokat 

A logisztika magában 
foglalja a fizikai 
anyagokat és árukat, 
valamint az adatok 
koordinálását és 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-
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hozzanak létre és 
értékesítsenek az 
ügyfeleknek. 

kezelését. guides/glossary/pag

es/logistics.aspx 

M 

Márka Azokra a szavakra és 

szimbólumokra utal, mint 

például a név, a logó és a 

szlogen, amelyek egy 

vállalkozás identitását 

képviselik. 

A Nike például 

kiemelkedően jó 

márkaépítő. 

https://creativespa

rk-bigidea.uk/wp-

content/uploads/2

019/04/entreprene

urship-glossary.pdf 

 

Mérleg Összefoglalja a vállalat 
eszközeit, kötelezettségeit és 
saját tőkéjét egy adott 
időpontban. 

A mérleg az egyik 
alapvető dokumentum, 
amely egy vállalat 
pénzügyi kimutatásait 
alkotja. 

https://www.bdc.c

a/en/articles-

tools/entrepreneur

-toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pa

ges/balance-

sheet.aspx 

 

Marketing terv           
 

A marketingtevékenységek 
tervezése összetett folyamat, 
amely a rendelkezésre álló 
marketingforrások 
felhasználásával irányítja a 
vállalkozást marketingcéljai 
eléréséhez. 

A legjobb piaci 
szegmenst a 20-40 éves 
korosztályban találtuk, 
akiket érdekel a 
meditáció, Románia 
fővárosában. 

https://www.syndic

ateroom.com/learn/

glossary/marketing-

plan 

 

Marketing mix 
 

A termékek, az árképzés, a 
helyek és a promóciók 
kombinációja, amellyel 
megkülönbözteti magát a 
versenytársaktól. 

A marketingmix a 
vállalkozások 
alapmodellje, mivel 
meghatározza azokat a 
taktikákat, amelyeket a 
vállalat a márka vagy a 
termék piaci 
népszerűsítésére 
használ. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/marketing-

mix.aspx 

 

N-NY 
nyereséghányad A haszonkulcs a vállalat 

nyereségének (az összes 

költséggel csökkentett 

árbevétel) és az 

árbevételének hányadosa. A 

haszonkulcs aránya a 

nyereséget az árbevételhez 

viszonyítja, és azt mutatja 

meg, hogy a vállalat 

összességében mennyire jól 

kezeli a pénzügyeit. Ezt 

mindig a következő értékben 

fejezik ki százalék 

A következő 
negyedévben 5%-kal 
kell növelnünk a 
haszonkulcsot. 

 

 
https://www.thebalan

ce.com/profit-margin-

types-calculation-

3305879 
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Pénzforgalom  Azt méri, hogy egy vállalat 

mennyit vesz be, szemben 

azzal, hogy mennyit költ. 

Ha több készpénz érkezik 

be, mint amennyit kiad, az 

pozitív cash flow-t jelent. A 

pénzáramlás negatív, ha az 

ellenkezője igaz. 

Egy vállalkozás akkor 
tekinthető 
prosperálónak, ha 
pénzforgalma hosszabb 
ideig pozitív. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/cash-flow.aspx 

 

Pénzforgalom 
előrejelzés  

A vállalkozás által egy 
bizonyos időszakon 
(általában egy éven) belül 
elköltött és kapott 
pénzösszeg becslése. 

A szervezet jövőbeli 
pénzügyi helyzetének 
előrejelzéséhez a 
pénzforgalmi 
előrejelzést fogom 
használni 

 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

Piaci részesedés A piaci részesedés a 
tényleges eladásokból való 
részesedést jelenti (akár 
mennyiségben, akár eladott 
mennyiség vagy 
dollármennyiség) egy 
termékre egy adott 
időszakban és egy adott 
földrajzi terület. 

Cégünk piaci 
részesedése 24%  

Lee G. 
Cooper, Masao 
Nakanishi: Market-
Share Analysis, 2010 

Piaci szegmentáció A piaci szegmentálás egy 
marketingfogalom, amely a 
leendő vásárlók közös 
szükségletekkel rendelkező 
és egy marketingakcióra 
hasonlóan reagáló 
csoportokba vagy 
szegmensekbe történő 
összevonására utal. A piaci 
szegmentálás lehetővé teszi a 
vállalatok számára, hogy a 
fogyasztók különböző 
kategóriáit célozzák meg, 
amelyek egymástól eltérően 
érzékelik bizonyos termékek 
és szolgáltatások teljes 
értékét. 

A legjobb piaci 
szegmenst a 20-40 éves 
korosztályban találtuk, 
akiket érdekel a 
meditáció, Románia 
fővárosában. 

https://www.investo

pedia.com/terms/m

/marketsegmentatio

n.asp 

 

Piaci poziciónálás Hogyan mutatja be egy 

vállalkozás a 

termékekkel/szolgáltatásokk

al kapcsolatban 

versenytársaihoz képest, 

jobb minőségű, olcsóbb stb. 

 
 

A piac célja a 
pozícionálás az, hogy e 
gy márka arculatának 
vagy identitásának 
kialakítása. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

R 

Reklám Olyan figyelemfelkeltő 
megjelenítés bármilyen 
médiumban, amely 
jellemzően azt a 
marketingfunkciót szolgálja, 

A reklámcélokat az 

üzleti tervben kell 

meghatározni. 

https://www.oxfor

dreference.com/vi

ew/10.1093/oi/aut

hority.2011093015
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hogy meggyőzze a 
fogyasztókat egy 
termék/szolgáltatás 
megvásárlásáról, de arra is 
szolgálhat, hogy növelje vagy 
fenntartsa a márka és azon 
megkülönböztető értékek 
ismertségét, amelyekkel a 
márka szövetségre törekszik 
(ez része annak, ahogyan a 
márkát a versenytársakkal 
szemben pozicionálják: lásd 
márkapozícionálás). A 
kommunikációs funkciókat 
tekintve, bár a reklám 
elsősorban meggyőző műfaj, 
a reklámok nem 
korlátozódnak kereskedelmi 
célokra (pl. politikai 
reklámok); lehetnek 
információs célúak is 
(különösen az állami szervek 
reklámjaiban), és a 
következőkkel 
összefüggésben a versengés 
zűrzavara figyelemfelkeltő 
igények, gyakran törekszenek 
arra, hogy szórakoztassanak. 
Lásd még: above- the-line; 
reklámfelhívások; 
reklámformátumok; 
kereskedelmi 

1153571 

S-Sz 

Szellemi tulajdon Oltalom alatt álló találmány, 
irodalmi és művészeti 
alkotások, formatervezési 
minták, nevek és képek, 
amelyeket az üzleti életben 
használnak. 

A szellemi tulajdon 
lehet szabadalom, ipari 
minta, védjegy, szerzői 
jog és egyéb. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/intellectual-

property.aspx 

Személyes fejlődés Figyelembe véve a benne 

részt vevő emberek általános 

igényeit, és megpróbál 

választ adni a munka, a 

részvétel és a gondozás 

területéről. A gondoskodás 

értéke a kezdeményezésben 

dolgozó vagy részt vevő 

emberek számára, valamint 

azok a mechanizmusok, 

amelyek lehetővé teszik a 

magánélet és a munka 

összeegyeztetését, vagy az 

érzelmek kezelésének módja. 

Tekintettel a társfelelősségre, 

Képzések támogatása a 

csapatunk számára és 

biztonságos hely 

létrehozása a csapat 

számára. 

https://pamapam.org/

ca/criteris/ 
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hogy átalakító legyen: a 

képesség, az empátia és a 

hajlandóság arra, hogy 

kollektíven vállaljuk az egyéni 

szükségleteket, a 

kezdeményezésre gyakorolt 

következetes gazdasági 

hatással. 

Szerzői jog A szerzői jog, amely kifejezés 

inkább az írókhoz és a zenei 

producerekhez kapcsolódik, a 

közzétett és kiadatlan 

irodalmi, tudományos és 

művészeti alkotások 

védelmének egy formája, 

amelyeket egy vállalkozás a 

termékéhez vagy márkájához 

társítva vagy népszerűsítve 

hozhat létre. 

A hagyományos szerzői 

jog elsősorban a védett 

művek tárgyi 

másolatokban történő 

létrehozására, 

terjesztésére és 

értékesítésére irányult. 

https://www.telsec.

net/an-

entrepreneurs-

glossary-to-some-

common-business-

terms/ 

Stratégiai pozició A stratégiai pozícionálás egy 

olyan stratégiai eszköz, 

amelyet a vállalatok arra 

használnak, hogy 

megkülönböztessék magukat 

a már meglévő vagy 

potenciális versenytársaktól 

Más stratégiai pozíciót 

kell elfoglalnunk, mivel 

a erős verseny a piacon 

Porter, M. E., 1990, 

The Competitive 

Advantage of Nations 

Start Up 
 

A Start Up olyan új 

vállalkozás, amely még nem 

ért el fenntartható pozitív 

pénzforgalmat, vagy csak 

korlátozott ideig működik. 

Az erőfeszítések 

fenntartása egy induló 

vállalkozásban 

különösen nagy kihívást 

jelent a magas kudarcok 

aránya és a bizonytalan 

kimenetel miatt. 

https://blog.theentr

epreneursadvisor.co

m/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-

micro-

enterprises/#Copyrig

hts 

 

SEO 
 

A SEO a Search Engine 

Optimization 

(keresőoptimalizálás) 

rövidítése, amely azokat a 

módszereket írja le, 

amelyekkel egy 

keresőmotorban használt 

keresőkifejezés esetén 

magasabb helyezést 

érhetünk el az oldalakon. Az 

elmélet szerint minél előrébb 

szerepel a weboldal egy 

oldallistán, annál több 

látogatót vonz 

A SEO cég 

keresőoptimalizálási 

szolgáltatásokat kínál a 

vállalkozásoknak, hogy 

segítsen nekik javítani 

az online 

láthatóságukat. 

https://blog.theentr

epreneursadvisor.co

m/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-

micro-

enterprises/#Copyrig

hts 

 

Ü 
Üzleti hálózatépítés Az üzleti hálózatépítés az a 

folyamat, amelynek során 
Az üzleti hálózatépítés 

egy olyan kifejezés, 
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kölcsönösen előnyös 
kapcsolatot alakítunk ki más 
üzletemberekkel és 
potenciális ügyfelekkel vagy 
vásárlókkal. Az üzleti 
hálózatépítés előnyei azok a 
nem kézzelfogható 
nyereségek, amelyek az Ön 
iparágában tevékenykedő 
vagy ahhoz kapcsolódó más 
szakemberekkel való 
kommunikációból 
származnak 

amely más 

vállalkozókkal, 

potenciális 

beszállítókkal vagy más, 

üzleti tapasztalatokkal 

rendelkező 

szakemberekkel való 

találkozásra utal, hogy 

segítsen vállalkozásának 

növekedésében. 

ncesmb.com/what-

is-business-

networking-and-

what-are-the-

benefits-2947183 

 

Üzleti ötlet Egy sikeres vállalat egy 
meggyőző üzleti ötlettel 
kezdődik. Az ötlet jellemzően 
egy olyan termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozik, 
amelyet pénzért cserélnek 

A jó üzleti ötlet 

kiválasztása kritikus 

fontosságú az üzleti 

sikerhez. 

https://creativespa

rk-bigidea.uk/wp-

content/uploads/2

019/04/entreprene

urship-glossary.pdf 

 

Üzleti terv Körvonalazza a vállalat 
irányát és stratégiáját. 
Különösen meghatározza a 
vállalat célvásárlóit, azok 
igényeit, leírja a vállalat által 
az ügyfeleknek kínált 
termékeket és 
szolgáltatásokat. 

Az üzleti terv az 

ügyfelek által kívánt 

megoldások ismeretén 

alapul, és azon, hogy 

hogyan fogják használni. 

https://www.bdc.c

a/en/articles-

tools/entrepreneur

-toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pa

ges/business-

plan.aspx 

 

V 

Vállalati társdalmi 
felelősségvállalás 

Vállalati szociális 
felelősségvállalás (CSR) egy 
önszabályozó üzleti modell, 
amely segíti a vállalatot 
abban, hogy társadalmilag 
elszámoltatható legyen - 
saját maga, az érdekelt felek 
és a nyilvánosság számára. A 
vállalati társadalmi 
felelősségvállalás, más néven 
a vállalati polgárság 
gyakorlása révén a vállalatok 
tudatában lehetnek annak, 
hogy milyen hatást 
gyakorolnak a társadalom 
minden aspektusára, 
beleértve a gazdaságot is, 
társadalmi és környezeti 

X ügyfelei a vállalatnak 
jó az arculatának 
megítélése a vállalat 
által kidolgozott CSR 
kampányoknak 
köszönhetően 

https://www.investo

pedia.com/terms/c/

corp-social-

responsibility.asp" 

Vonóerő Az ügyfelek érdeklődése vagy 
támogatása egy termék vagy 
szolgáltatás iránt. 

Ha nincs vonzerő, az 

eladások elapadnak, és 

az ügyfélkör csökken, 

függetlenül a 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf


 
 

 

vállalkozásba fektetett 

erőfeszítésektől. 

 

Változó költségek A költségek a következők 
szerint változnak az 
értékesítés üzleti szintje 

Példák a változóra a 

költségek közé tartozik 

a munkaerő és a 

nyersanyagok költsége. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 
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FORRÁSOK 
 

A jó gyakorlatok forrásai: 
https://mamapan.ro/ 
https://www.linkedin.com/company/heromact 
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 

  https://www.anka.gr/index.php/el/ 
  https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 
  https://pamapam.org/ca/ 
  https://www.uccusetak.hu/en/ 
  https://romani.hu/en/ 
 

  Soft Skills Definition (investopedia.com)  

  8 Top Soft Skills For Successful Entrepreneurs | MightyCall 
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