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Munkaerő-piaci Nyílt Nap program 
adalék a  

 

„Vállalkozásindítás, önfoglalkoztatás, mint integrációs lehetőség” c.  

előadáshoz  

 
  

- A vállalkozási szaktanácsadás lényege; 
 

Jelen esetben elsősorban a vállalkozói életre történő felkészítés, alapvető 

tudnivalók elsajátításának segítése, olyan gyakorlati tudás átadása – írott formában 

is - , amelynek a hiányába vállalkozóként egyszerűen bele lehet bukni. 

Meg kell tanulni vállalkozóiul… 

Másodsorban a kezdő-, illetve a mikro-vállalkozó helyt állásásnak segítése, piacon 

tartása, rávezetése a vállalkozói szemlélet és gondolkodásmód elsajátítására, 

megértésére és alkalmazására. 

 

- A kezdő – és mikro-vállalkozók mai piaci összetétele 

 
Nagyon sok vállalkozás „működik” jelenleg Magyarországon. 

A legutóbbi statisztika szerint több mint 1,6 Mó, melyből több mint 1 Mó egyéni 

vállalkozás. 

Ehhez még hozzájön az a sok kis Bt, Kkt. Kft, akik 1 – 2 fővel önfoglalkoztatóként 

próbálnak számlaképesen megélni. 

Gyakorlatilag a működő vállalkozások 60 – 70 %-a úgynevezett kényszervállalkozó. 

Ezen lényegében az a korosztály önfoglalkoztatása értendő, aki valami okból 

kifolyólag nem tud, illetve már nem akar alkalmazott lenni. 

 

Oka lehet: 

40 év felettiek, gyesről visszatérő nők, több munkáltató által cserbenhagyott 

alkalmazottak…stb. 

Ha belegondolunk Magyarországon a lakosság igen kicsi hányada kelendő manapság a 

munkaerő - piacon. 

 

- Kezdő vállalkozói réteg összetétele 

 
A legnagyobb létszámot a munkanélküliek képezik, miután a Munkaügyi Központok 
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eleve támogatják anyagilag is a vállalkozóvá válást, illetve az önfoglalkoztatást. 

Az egy más dolog, hogy a kényszervállalkozók széles rétege is közülük kerül ki, 

ezért a sikeres vállalkozókat nem igazán ők alkotják. 

A megváltozott munkaképességűek szintén egy figyelemre méltó réteg, miután 

dolgoznia kell(ene), de ha kap is munkát az illető, legtöbbször csak számlaképesen. 

Aztán a mozgáskorlátozottak, illetve a gyengén látók szintén a kezdő vállalkozói 

réteg széles táborába tartoznak és nagy többségben otthonról, számítógépről 

komoly, értékteremtő munkát végeznek, csak  meg kell tanulniuk a számlaképesség 

alternatíváit, illetve az ezzel járó kötelezettségeket. 

 

- Vállalkozó szemlélet – és gondolkodásmód hiánya 
 

A rendszerváltást követően úgy indult el egy hatalmas mikro-vállalkozói réteg, hogy 

soha nem tanulta a vállalkozói szemléletet és gondolkodásmódot. 

Amit megtanultak, azt a saját bőrükön sikerült alaposan, és sokuknak nagyon sokba 

került. 

Sajnos ez azóta sem változott. 

 

Nem alakultak ki azok a szervezetek, akik kimondottan a kezdő vállalkozókra 

szakosodtak volna (ma is csupán egy – egy pénzes pályázat motiválja némelyiküket), 

hiszen ez anyagilag nem buli. 

A tanácsadók, a szervezetek a működő, pénzes vállalkozók segítésére törekednek, 

mert ott van a pénz és nem a kezdőknél. 

 

- Kezdő vállalkozói érdektelenség, a felkészülés hiánya 
 

Az egyik nagy probléma az állam érdektelensége. 

Mintha nem lenne szükség adófizetőkre! 

A másik az egyén, a leendő vállalkozó érdektelensége és felelőtlensége önmagával 

és a partnereivel szemben. 

A kezdő vállalkozók túlnyomó többsége nem érzi a képességének hiányát, és nem is 

akar ellene tenni semmit. Nem akarja elsajátítani azt a tudást, amire nagy szüksége 

lenne, hogy piacon maradjon. Sokan már az elején belekalkulálják a bukást. 

A legtöbben a könyvelőjüktől várják minden olyan problémának a megoldását, amely 

nekik nem gondot okoz. 

(…meg a havertól, és / vagy a szomszédtól…) 

Az tény, hogy sajnos nincsenek ingyenes felkészítők. 

A kezdők pedig még akkor sem akarnak áldozni rá anyagilag, ha komoly pénzhez 

jutnának a tudás által.  

Valahogy ingyen akar mindenki, mindent.  
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- Tennivalók 
 

Folyamatosan a tudatokban erősíteni a vállalkozói szemlélet és gondolkodásmód 

fontosságát és szükségességét az egyén és a döntéshozók részéről egyaránt. 

Gyakrabban írhatnának ki a minisztériumok erre vonatkozó pályázatokat, mert ha 

ingyenes, akkor a vállalkozás előtt állók is sokkal aktívabban érdeklődnek a tréning 

lehetőségek felöl, és előbb utóbb elültetődik a köztudatba, hogy erre szükség van, 

mert a tudás pénzt ér. 

Ez önmagától nem fog megváltozni, és hiába irigyeljük a fejlett országokat, ha mi 

semmit sem teszünk annak érdekében, hogy egyszer talán utolérjük őket. 

Nem született senki vállalkozónak. 

 

- Tréningek 
 

Ami eddig nálunk nagyon bevált, az a kiscsoportos (3 – 5 fő), személyre szóló 

szaktanácsadás (tematika mellékelve), mely 1 napos. Arra mindenképpen elég, hogy 

a kérdéseire választ kapjon a vállalkozás előtt álló – még ha fel sem teszi akkor is -, 

illetve szembesüljön önmagával, hogy mégis, hogyan működik a dolog. 

A tréningek segédanyaga a naprakész jegyzetek, ismeretterjesztő kiadványok, 

…stb. 

Külön igény alapján indulnak az üzleti terv író kurzusok, melyek  

2 – 5 naposak (létszámfüggő) komplett üzleti terv író anyaggal, munkafüzettel, 

könyvvel… 

6 éve FŐTEVÉKENYSÉG keretében az alapítványunk ezzel foglalkozik, melyhez egy 

éve nyitottunk egy ügyfélszolgálati irodát a kezdő vállalkozóknak. 

 

 

Bp. 2010. 04. 26. 

 

        Prescher Mária 

         www.usefa.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usefa.hu/
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Kezdő vállalkozói tréning 
 

Idő naponta:    9 – 16 óráig   

 

Jelentkezés előzetesen telefonon:  

 

 

Tematika 

 
 szakmai múltra vonatkozó tanácsadói kérdések… 

 vállalkozás előtti tudnivalók; alkalmazott - vállalkozó 

 szemlélet és gondolkodásmód váltás, előnyök - hátrányok, 

 Önismeret 

bértömeg,  járulékszámítás, bérszámfejtés (gyakorlás) a minimálbér! 

a számlaképesség - nem vállalkozási formák (őstermelő, magánszemély) 

ÁFA-kör, ÁFA kompenzálás (kinek érdemes -, vagy nem érdemes belépni, hogyan 

működik?)  - az üzleti terv írásának elkezdése 

  vállalkozási formák (előnyök - hátrányok adóban és jogban) 

  ki, milyen vállalkozási formát választ? miért? 

  

SZÁMÍTÁSOK!  éves pénzügyi tervezés… 

   vállalkozás gazdálkodása; indulási -, és működési költségek 

a költségek elszámolhatósága (mit lehet és mit nem?) különféle vállalkozási 

formáknál 

  (mennyibe fog kerülni a vállalkozás működtetése?) 

 

személyi költségvetés (mennyibe kerülök én havonta?) 

  a gépkocsi használat elszámolásának menete… 

  vállalkozói konfliktusok  

  egyéni értékelések, aggályok tisztázása (lesz e ennyi bevételem???) 

hatóságok ismerete (könyvelő, ügyvéd),  

 

vállalkozói szerződés formák;  alkalmazásuk és tartalmuk 

  a SZÁMLA és a nyugta (bizonylati fegyelem)! 

  Néhány szó az EVA-ról és az EU-ról + praktikák…pályázatok 

  intelmek: a bukás és a kudarc lehetősége… 

Tesztek, beszélgetések, meghallgatások…humor! 

  Vállalkozói alkalmasság  

  Az üzleti terv írásának befejezése, értékelése!!! 
  A kurzus értékelése!!!   

 

A kurzus anyaga minden esetben a résztvevők összetételéhez alakítható. 

 

„a MINŐSÉG az, amikor a VEVŐ jön vissza és nem a termék…” 


