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hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében  

EFOP 3.4.3-16-2016-00015 
 

 
 

  

 

 
VIGYÁZZ, KÉSZ, VÁLLALKOZZ 
 
 

Igazán fontos és érdekes információkkal lettünk gazdagabbak a Vállalkozói Agora program két rendezvényének köszönhetően. 

Május 15-én Csorba Pétert a Montium borászat társtulajdonosát, valamint a Bárka Étterem & Bár “kapitányát” láttuk vendégül. 
A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozás indításával kapcsolatos személyes tapasztalataikat megismerjük. Fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy a szokásos elméleti - hogyan válasszunk jó könyvelőt, mire figyeljünk a forrás szerzésnél - témákon kívül azt is 
megtudhattuk, hogy milyen előre látható, vagy éppen váratlan akadályokba ütköztek. Ez kifejezetten inspiráló volt, hiszen az 
érmének mindig két oldala van.  

Köszönjük szépen vendégeinknek a kóstolót 

Június 12-én második rendezvényünk keretében Bényei László, az OTP Bank osztályvezetője nemcsak finanszírozási kérdésekről 
(számlavezetési konstrukciók, számlacsomagok) beszélt, de azokról a gyakran előforduló likviditási csapdákról is, amelyekkel az 
óvatlan vállalkozó veszélybe sodorhatja vállalkozását.  

Ezt követően Gyémánt Péter sorozatvállalkozó Europe Village elnevezésű nemzetközi projektjén keresztül mutatta meg a 
vállalkozás megtervezése és létrehozása során felmerülő legfontosabb kérdéseket, az arculat megtervezésétől kezdve a 
megfelelő vállalkozási forma kiválasztásáig. Mintegy harminc éves vállalkozói tapasztalatából merítve számos valós példát 
hozott arra, hogy egy-egy rossz döntés, vagy elnagyolt lépés milyen módon befolyásolhatja a vállalkozás sikerét. Azt is tanulságos 
volt látni, hogy hogyan kereste, keresi meg azokat a piaci réseket, amelyekre új vállalkozást lehet alapítani, és mikor van az a 
pont, amikor egy vállalkozást "el kell engedni". 

Rendezvénysorozatunkkal célunk, hogy a hallgatók vállalkozás indítási elképzelésit ösztönözzük, vállalkozásindítási lépéseiket 
segítsük. Ezért az őszi félév során ismét hasznos, első kézből származó tanácsokkal térünk vissza. Többek között beszélni fogunk 
az indulási nehézségekről, az egyedi megkülönböztető versenyelőnyről és arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a 
vállalkozást tervező fiatalok számára. 

Rendezvényeinknek a FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrum biztosította a helyszínt.  

 

Találkozunk a következő alkalommal! Ha érdekel a program, csatlakozz hozzánk! 

https://www.facebook.com/VAFMiskolc/ 

 

 

Addig is keressetek minket bizalommal! 

A Vállalkozói Agora Csapata 

www.facebook.com/VAFMiskolc/ 

 


