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1. Összegzés
A Junior Achievement Magyarország Alapítvány gondozásában működő „Mezőgazd(ÁSZ)
Diákvállalkozás Program” egy olyan oktatási program, mely lehetővé teszi a mezőgazdasági
szakmai képzést folytató középiskolák tanulói számára a vállalkozási ismeretek hatékony és
eredményes elsajátítását életszerű körülmények között.
Az FM KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vác 2015 /
2016. tanévben csatlakozott a programhoz, és pilot projektként segítette egy diákvállalkozás,
az AGRO DIÁK Kft. létrehozását. A mezőgazdasági profil megkívánta a program időkereteinek
és szabályainak megfelelő módosítását, így vált lehetővé egyrészt a diákvállalkozás
fenntartása a tenyészidőszak végégig, másrészt a hagyományos agrártermékek értékesítése.
A váci diákvállalkozást egy állattenyésztési szakirányú, 9. évfolyamos osztályközösség
alapította, korlátolt felelősségű gazdasági társaság formában. A működtetéshez szükséges
törzstőkét az alapító tagok biztosítják, akik törzsbetétenként 1 – 1 üzletrésszel rendelkeznek.
A diákvállalkozás által meghatározott gazdasági tevékenységi körök széles skálája javarészt
állattenyésztési feladatokat foglal magában, mely egy lassabb termék-előállítási pályára
állította a vállalkozást. A vállalkozás állattenyésztési feladatait egészíti ki az agráriumhoz
kötődő, gyors gyártási folyamatú kézműves termékgyártás, illetve agrármarketing
szolgáltatás biztosítása.

2. Cég küldetése és működése
Az Agro Diák Kft. JAM diákvállalkozást azért alapítottuk, mert nagyszerű lehetőséget láttunk
abban, hogy megtapasztaljuk hogyan is kell a szakmánkban működtetni egy céget. A váci
székhelyű vállalkozást 31 ötletgazdag, vállalkozásszellemű, tanulni vágyó diák hozta létre.
Látjuk a mindennapokban, hogy a piacra kerülő termékek sokfélék és addig a pillanatig, amíg
a fogyasztók kezébe kerülnek, láthatatlan folyamatokon mennek keresztül. Sokszor hallottuk
tanárainktól, hogy mennyire nehéz átadni a tudást a vállalkozások létrehozásában, de a JAM
olyan előnyöket ad nekünk, hogy élő példákon és saját tapasztalásunkon keresztül
tanulhatjuk meg azokat az alapvető vállalkozási szabályokat, melyek nélkül nem lehet sikeres
egy vállalkozás.
Alapításkori létszámunk igen magas volt, ezért választottuk a Korlátolt Felelősségű
Társaságot. Itt minden pozíció kiteljesedhet, és részegységekből összeállva működhet egy
olyan „gépezet”, mely folyamatosságával, összehangoltságával és megfelelő
információáramlással egy eredményes társaság lehet.
Diákvállalkozásunkban két ügyvezető koordinálja a folyamatokat, melynek oka a szélesebb
körű kontroll, valamint a nagyobb rálátás az egyes szakterületekre. Nincs kevésbé fontos
terület, így a területeket vezető diákok is megfelelő körültekintéssel kerültek kiválasztásra.
Cégünk azt vallja, hogy demokratikusan kell eljárni, így nem különbözteti meg a pozíciókat.
Nálunk a termelő munkás is ugyanazt a megbecsülést kapja, mint bármelyik vezető
beosztású. Tudjuk, hogy a gyökerektől indul el minden és minőségi termékhez kevés a jó
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marketing, vagy a jó folyamatgazda, a „gépezetben” minden „alkatrésznek” megfelelően kell
működnie a megfelelő minőség elérése érdekében.
Sokszínűségünk és tudásunk természetesen nem csupán magunknak tudható be, mert
tanácsadónk, tanárunk segítsége, valós tapasztalatai és szakmai iránymutatásai nélkül nem
jöhettünk volna létre.

3. Diákvállalkozás leírása
Teljes neve: Agro Diák Kft. JAM diákvállalkozás
Rövid neve: Agro Diák Kft.
Székhelye: 2600 Vác, Telep u. 2 – 4.
Regisztrációs szám: DV – 52 – 2015
Gazdasági társasági forma: korlátolt felelősségű társaság
Törzstőke: 31.000,- Ft
Mentortanár neve: Rostásné Pátkai Zsuzsanna
Törzsbetét értéke: 1.000,- Ft
Tagok száma: 31 fő
Működés időtartama: 2016. január 06. – 2016. augusztus 31.
Tevékenységi körök:
– nyúltenyésztés,
– hobbiállat tenyésztés,
– takarmányállat tenyésztés,
– kézműves termékek,
– komposztálás,
– fürjtojás előállítás,
– kutyasétáltatás,
– marketing szolgáltatás,
– gombatermesztés.

3. Diákvállalkozás szervezete
Simon Richárd, ügyvezető igazgató

A diákvállalkozás társügyvezetőjeként feladatom
az egyes részlegek összefogása, a többi vezető
ellenőrzése, valamint az egész vállalkozás
irányítása, segítése céljainak elérésében. Fő
célkitűzésem a rám bízott feladatok maximális
teljesítése, melytől vállalkozói tapasztalatot,
rálátást és sikert várok. Véleményem szerint a
diákvállalkozás nagyon jó lehetőség a
szakközépiskolások
számára,
mert
megtanulhatják
hogyan
kell
létrehozni,
működtetni
egy
vállalkozást
a
saját
szakmájukban.
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Erős Angéla, ügyvezető igazgató és marketing A társügyvezetőként az egész diákvállalkozást,
igazgató
marketing igazgatóként pedig speciálisan még
marketing tevékenységet is irányítom: mind a
vállalkozás, mind a termékek promotálását
ellátom. Úgy gondolom, hogy a diákvállalkozás
révén nagyon sok, a későbbiekben is
alkalmazható
tapasztalatot
szerezhetek.
Remélem, hogy a vállalkozás segítségével
szorosabb kapcsolat alakul ki a diáktársak között,
emellett profitot és sikerélményeket érünk el.

Filó Dániel, termelési igazgató

A diákvállalkozás termelési folyamatainak
irányítása és felügyelete a feladatom, mely
nagyon sokrétű: az állattenyésztés, a
kézműveskedés, de még a komposztálás is mind
beletartozik. Azért léptem be a vállalkozásba,
mert szeretnék tapasztalatokat gyűjteni, és
reményeim szerint sikereket és profitot is
elérünk az év során.

Kiss Péter, pénzügyi igazgató

Feladatköröm összetett, mely magában foglalja a
vállalkozás pénzügyeinek kézben tartását, a
finanszírozási lehetőségek felkutatását, valamint
a
nem
profitáló
tevékenységek
megszüntetésének szorgalmazását. Szeretnék
sikereket
elérni,
tapasztalatokat
és
kapcsolatokat szerezni, és jó lenne, ha mindenki
jól érezné magát a működés ideje alatt.

Nyári Ádám, személyzeti igazgató
A diákvállalkozás személyzeti igazgatója vagyok.
Feladatom
a
munkaerő
beosztása,a
diákvállalkozás dolgozóinak érdekeit képviselni.
Felelőségem a vállalkozásban igen nagy,de úgy
gondoltam,hogy alkalmas vagyok a feladat
véghez
viteléhez.
A
vállalkozástól
nyereséget,tapasztalatot és a munka társaimtól
maximális pontosságot és odafigyelést várok. A
diákvállalkozás vezetőitől bizalmat illetve
szorgalmat szeretnék.
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Munkatársak
Miért jó a diákvállalkozás tagjának lenni?
– Mert osztályszintű program.
– Mert összekovácsolja a közösségünket.
– Mert kipróbálhatom, mire vagyok képes.
– Mert képezni tudom magam.
– Mert megtapasztalhatom, milyen elesni,
és onnan felállni.
– Mert állattenyésztési tapasztalatokat
szerezhetek.
– Mert ez egy jó lehetőség az
ismeretszerzésre.

Mit szeretnénk elérni?

☺
☺
☺
☺

SIKERT!
PROFITOT!
TAPASZTALATOKAT!
JÓ ÉLMÉNYEKET!

4. Termelési terv
A termelési terv már csak azokat a tevékenységelemeket tartalmazza, melyek beindításáról a
diákvállalkozás taggyűlése jóváhagyólag döntött.
Termék
megnevezése
Hobbiállat
tenyésztés

Szükséges kellékek

Technológia

Oroszlánfejű
törpenyúl

Tenyészállatok
Ketreces tartás
Ketrec
Alomanyag
Tenyésztés kezdete:
Takarmány
2016. február 03.
Mixomatózis elleni
oltóanyag
Vemhesség: 30 nap

Elvárt eredmény

2 - 3 nyúlfióka 1
vemhességből

Nyúlfiókák
felnevelése: 5 hét

Kézműves termékek
Csomózott kötőfék
Kötél
Fonál
Gyöngy

Fűfej

Harisnya
Komposzt

Csomózás, fonás

30 db / nap

/
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fűrészpor
Fűmag
Gombok
Befőttes gumi
Párkány kert szett
Ültetőközeg
20 db / nap
1 szettben:
Üres
zacskózása
3
díszes konzervdobozok
Magok tasakozása
konzervdoboz,
Magok
(zöldség, Konzervdobozok
3 adag mag,
gyógynövény,
díszítése
3 adag ültetőközeg
fűszernövény, virág) Szettek összeállítása
Komposzt
Használati útmutató
Zacskók
készítése
Papír
Díszítő
anyagok
20 db / nap
(rafia,
szalvéta,
anyagmaradékok,
stb.)
Ragasztó
Álomfogó
Fonál
Fűzfavessző,
mogyoróvessző
Patkó
Krepp papír
Tollak
Gyöngyök
Gombatermesztés

Alapanyagok,
eszközök:
Laskagomba
termőzsák
Speciális
gombatakaróföld

10 db / nap
Fonás

Termesztési
Legalább 5 kg gomba
hőmérséklet: 12-21 egy termőzsákból
◦C
Termőzsák
élettartama: 2 hónap
Első szüret: 30 – 40
nap
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5. Marketing terv
Logó:

Csatornák és felületek:
- YouTube
- Facebook
- Instagram
Gyakoriság:
- Internet: - Facebook: hetente friss hírek és események
- YouTube: Havonta egy rövid, pár perces videó a diákvállalkozás életéből
- Instagram: Naponta friss képek
Típusai:
- Plakátok, szórólapok
- Internetes reklámok
- személyes reklámozások piacokon, vásárokon
Célcsoportok:
- Középiskolás diákok
- Szülők, felnőttek
- Általános iskolás diákok
- óvodások
Termékek promotálása:
plakátok, szórólapok
internet: pl.: Facebook, YouTube
Vásárok, piacok
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6. Pénzügyi terv
Termék neve: Oroszlánfejű törpenyúl
Felhasznált anyagok: 1 vemhességre
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség
Ft/mennyiség

Összes költség

Valamennyi szükséges anyag rendelkezésre áll ingyenesen
Összes anyagköltség:

-

Előállított termék: 1 vemhességből
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

kisnyúl

3

darab

2.000,- Ft / darab

6.000,- Ft

Tervezett nyereség:

6.000,- Ft

Termék neve: Csomózott kötőfék
Felhasznált anyagok: 1 doboz alapanyagból
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség
Ft/mennyiség

Összes költség

Fonatolt kötél,
színes, 10 mm

100

méter

166,24,- Ft / m

16.624,- Ft

Összes anyagköltség:

16.624,- Ft

Előállított termék:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

kötőfék

10

darab

2.000,-Ft / db

20.000,- Ft

Tervezett nyereség:

3.376,- Ft

Termék neve: Fűfej
Felhasznált anyagok:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség*
Ft/mennyiség

Összes költség

Valamennyi alapanyag ingyen hozzáférhető
Összes anyagköltség*:

-
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Előállított termék:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

fűfej

20

darab

400,- Ft / db

8.000,- Ft

Tervezett nyereség:

8.000,- Ft

Termék neve: Párkány kert szett
Felhasznált anyagok:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség
Ft/mennyiség

Összes költség

raffia

1

köteg

190,- Ft / köteg

190,- Ft

virágmagok

3

zacskó

190,- Ft / zacskó

570,- Ft

fűszernövény
magok

13

zacskó

190,- Ft / zacskó

2.470,- Ft

Összes anyagköltség:

3.230,- Ft

Előállított termék:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

Párkány kert szett

10

szett

1.000,- Ft / szett

10.000,- Ft

Tervezett nyereség:

6.770,- Ft

Termék neve: Álomfogó
Felhasznált anyagok:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség
Ft/mennyiség

Összes költség

Gyöngyök

5

csomag

200,- Ft / csomag

1.000,- Ft

Összes anyagköltség:

1.000,- Ft

Előállított termék:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

kicsi

10

darab

300,- Ft / db

3.000,- Ft

Tervezett nyereség:

2.000,- Ft
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Termék neve: Laskagomba
Felhasznált anyagok:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységköltség
Ft/mennyiség

Összes költség

termőzsák

2

darab

1.780,- Ft / db

3.560,- Ft

Összes anyagköltség:

3.560,- Ft

Előállított termék:
Fajta

Mennyiség

Mértékegység

Egységár
Ft/mennyiség

Összes tervezett
bevétel

500 gramm –
kisfejű

25

doboz

200,- Ft / doboz

5.000,- Ft

Tervezett nyereség:

1.440,- Ft

7. Finanszírozási terv és eredmény-kimutatás
FORRÁSOK
Saját tőke

31.000,- Ft

Külső forrás (támogatás, adomány)

-

Összes forrás:

31.000,- Ft
TERVEZETT EREDMÉNY

Tervezett költségek összesen:

24.414,- Ft

Tervezett bevétel összesen:

52.000,- Ft

Tervezett eredmény:

27.586,- Ft
ELÉRT EREDMÉNY

Tényleges költségek összesen:

16.650,- Ft

Tényleges bevétel összesen:

23.600,- Ft

Tényleges eredmény:

6.950,- Ft

Maradvány forrás:

14.350,- Ft
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