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Vállalkozó - születni kell vagy tanulni hozzá?



- A vállalkozó az, aki „új vállalkozást (üzleti szervezetet) hoz létre bizonytalan körülmények 
között kockázatot vállalva annak érdekében, hogy jólétet valósítson meg, vagy /és profitot 
érjen el vagy / és növekedjen azáltal, hogy lehetőségeket azonosít, amelyek 
kihasználásához a szükséges erőforrásokat megszerzi.”  

- A vállalkozó tehát mindig valami újat teremt és ezt sosem biztosan teszi 

- Alkotás, kreativitás és kockázatvállalás 

- Vezetés, szervezés, alaposság, pénzügyi és gazdálkodási tudatosság

A VÁLLALKOZÓRÓL RÖVIDEN



Két csoportra oszlanak: vállalkozói és menedzsment kompetenciák 

A menedzsment kompetenciák tanulhatók 

A vállalkozói kompetenciák többnyire örökölt vagy velünk született 

képességek

SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK



MENEDZSMENT 
KOMPETENCIÁK
- Marketing képességek 

- Pénzügyi képességek 

- Működtetési technikai 
képességek 

- Adminisztratív képességek 

- Kapcsolattartási képességek 

- Kommunikációs képesség 

- Jogszabályi ismeretek



•Kalkulált kockázatviselés és 
kockázatmegosztás

•Kreativitás és innováció-képesség 

•Önállóság, önmegvalósítás 
(növekedés vágya)

•Teljes elkötelezettség, eltökéltség, 
kitartás, hit a vállalkozásban

•Önbizalom és optimizmus

•Lehetőség és cél-orientáció 

•Kezdeményezőkészség és személyes 
felelősségvállalás

•Megerősítés, azonnali visszacsatolás 
keresése

•Tolerancia a bizonytalanság a stressz 
és a kudarc iránt

•Rugalmasság a változások irányába

•Kitartás, folyamatos 
problémamegoldás

•Kemény munkavégző képesség

VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK



A VÁLLALKOZÁSOKTATÁS - MI 
TANÍTHATÓ ÉS MI NEM?



- Örök dilemma: öröklés vagy nevelés teszi a vállalkozót 

- Menedzsment vagy vállalkozás 

- Lehetőség felismerése/kiaknázása/kialakítása 

A menedzsment tanulható, a vállalkozás nem. A menedzsment eszközök segítségével viszont 
megismerhetjük, hogyan lehetünk vállalkozók és mik a lehetőségeink. Ha valaki vállalkozónak 
születik viszont, az a lehetőséget meg is teremti magának, nem csak felismeri és kiaknázza.

A VÁLLALKOZÁSOKTATÁS ÉRTELME
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