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1.Üzleti terv készítés 
 

 

Minden egyes fejezet egy küldetéssel indul, ami összegzi az adott fejezetre vonatkozó 

legfontosabb tanulási célokat. Az első fejezet küldetése, hogy a hallgatókat alkalmassá tegye 

alapos, világos és hatékony üzleti tervek megírására rövid, általános bevezető feladatokon 

keresztül. 

 

A fejezet elsajátítása után a következő képességekkel kell rendelkezned: 

 Tudnod kell az üzleti terv lényegét és szerepét, 

 Alkalmassá válsz többfajta, egyszerűsített üzleti terv elkészítésére, 

 Képes leszel kiválasztani az üzleti tervhez kapcsolódó szükséges 

információkat, 

 Fel tudod majd vázolni az üzleti terv alapstruktúráját, 

 Képes leszel az üzleti terv bizonyos fejezeteinek részletes kidolgozására. 

 
1.2.Az üzleti terv szerepe és funkciója – Az üzleti terv készítésének 
okai 

Az üzleti terv az induló vállalkozások egyik legfontosabb dokumentuma. Nincs 

egységes rendszer vagy minta arra, hogy hogyan készítsünk üzleti tervet, de az üzleti tervek 

felépítése és a különböző részterületek kidolgozottsága az alábbi tényezőktől függ: 

1. Az üzleti terv készítésének oka (pl.: pályázat, hitelkérelem, fúzió, stb.), 

2. A kiválasztott vállalkozás üzleti tevékenységének komplexitása, 

3. Az iparág, amelyben a kiválasztott vállalkozás tevékenykedik,  

4. Vállalkozási tevékenység jellege (termelő vállalat, szolgáltató cég, stb.). 

Egy jól elkészített üzleti terv döntő hatást gyakorolhat a vállalatvezetők/vállalkozók 

sikerességére. Az üzleti tervet készíthetik maguk a vállalkozók, de egy általuk megbízott 

külső személy vagy vállalkozás is. Az üzleti terv lehet belső fókuszú, tehát a vállalat belső 

működtetésére koncentrál (és ilyenkor belső felhasználású anyagnak készül), de lehet külső 

fókuszú, ilyenkor egy üzleti partner számára készül. Függetlenül az üzleti terv fókuszától az 

üzleti tervnek mindig a vállalkozó és a vállalkozás érdekeit kell szolgálnia, és az érdekekből 

levezett célokat kell figyelembe venni készítése során. Ugyanakkor az üzleti terv készítésének 

célja manapság leggyakrabban a forrásszerzés, mivel a hiteligénylési vagy pályázati 

dokumentációk szerves része maga az üzleti terv. Ennek megfelelően az üzleti terv a 

vállalkozáson kívüli érintettek (lehetséges befektetők, pénzintézetek, civil szféra, 

önkormányzatok, stb.) számára egy hivatalos dokumentumként szolgál a vállalkozás 

működésére vonatkozóan. Ilyen minőségében az üzleti terv célja, hogy tájékoztatást adjon az 

érintetteknek (tulajdonosok, pénzintézetek, stb.) arról, hogy a vállalkozás stratégiai 

célkitűzései üzletileg megalapozottak és megvalósíthatóak-e figyelembe véve a piaci, 

személyzeti, gyártási és pénzügyi lehetőségeket. A jó üzleti terv alapján az alábbi három 

kérdésre kell választ kapnunk: 

1. Hol járok most? – Ez a kérdés a vállalkozás jelenlegi helyzetére vonatkozik. Az 

üzleti terv alapján reális képet kell kapnunk a vállalkozás üzleti helyzetéről. Ahhoz, hogy erre 

választ kapjunk a vállalkozás tevékenységének és piaci pozíciójának átfogó elemzésére van 

szükségünk.  

2. Hol akarok lenni? Merre tartok? – Ez a kérdés a vállalat jövőbeli, kívánatosnak vélt 

helyzetére vonatkozik, arra, hogy meddig akarunk eljutni. Itt foglaljuk össze vállalkozás a 

jövőre vonatkozó üzleti szándékait és terveit. Ezek a tervek az aktuális vállalati helyzeten 

alapulnak és jövőbeli üzleti célok kitűzésével készíthetők el.  
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3. Hogyan tudok eljutni oda? – Ennél a kérdésnél a leghatékonyabb utat keressük, 

amin keresztül eljuthatunk a célunkhoz. Amikor egy vállalkozó választ próbál találni erre a 

kérdésre azokat a megfelelő eszközöket és módszereket keresi, amelyek hozzásegíthetik a 

jövőbeli üzleti célok eléréséhez.  
Az üzleti tervet használhatjuk vázlatként jövőbeli üzleti tevékenységünk tervezéséhez, 

ily módon az üzletfejlesztési előrejelzés segédeszköze lehet. Amennyiben ilyen módon 

alkalmazzuk az üzleti tervet, fontos hogy az általános érvényű programokra és a 

kulcsfontosság eseményekre koncentráljon. Az üzleti terv részletes listaként szolgál a 

kihagyhatatlan és elkerülhetetlen üzleti lépések leírására, egyben segítséget nyújt a reális 

határidők megfogalmazásához és a feladatok delegálásához is.  

Az üzleti tervet használhatjuk, mint vezetési és tervezési eszközt, amely tartalmazza 

az üzletmenet rendjét. Amikor kezdő vállalkozó készíti a tervet, fontos, hogy kitérjen a 

működésénél lényeges összes fontos körülményre. A vállalkozás kezdeti szakaszában egy 

ilyen terv tartja a vállalkozást a kitűzött célok irányában a megfelelő pályán.  

Ellenőrzési eszközként az üzleti terv lehetővé teszi, hogy a vállalkozó összehasonlítsa 

a tényleges teljesítményét a tervezett elképzelésekkel. Egyik terv sem képes pontosan 

lefesteni a jövőt (vagy másként megfogalmazva, mindig lesznek eltérések a kitűzött tervhez 

képest), azonban a tevékenységeink ellenőrzésére, monitoring tevékenységre kifejezetten 

alkalmas az üzleti terv. A tervtől való eltérés az esetleges problémákat jelezheti.  

Az üzleti terv lehet formális nyilatkozat a közéleti vagy üzleti szereplők számára 

azáltal, hogy röviden bemutatja a vállalkozást és tevékenységeit. Egy módosított üzleti terv 

alkalmas lehet arra, hogy felvegye a vállalkozás a kapcsolatot lehetséges beszállítókkal, 

illetve egyéb partnerekkel, tanácsadókkal és szakemberekkel (könyvvizsgálók, ügyvédek, 

stb.) Egy vállalkozónak mindig készen kell állnia, hogy vállalkozásáról és annak üzleti 

tevékenységéről (egy üzleti terv segítségével) tájékoztassa az érdeklődőket.  

Mint üzleti dokumentum az üzleti terv felfogható egy ajánlatként, melyet a 

potenciális beruházók és pénzintézetek felé benyújthatunk. Az üzleti terv tartalmazza azokat 

az információkat, amelyek alapján ezek a csoportok eldönthetik, hogy anyagilag támogatják-e 

a vállalkozás projektjeit vagy sem. A különböző üzleti csoportokat az üzletmenet eltérő 

területei érdeklik. A hitelintézetek egy konzervatív álláspontot képviselnek, és alapvetően 

garanciákat várnak a vállalkozásoktól, melyben biztosítják, hogy képesek visszafizetni 

adósságukat a banknak. A befektetők hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni, de ezért 

cserébe tulajdonrészt illetve a profit egy (előre meghatározott) részét kérik a 

kockázatvállalásért cserébe. Az üzleti terveken belül ezek a szereplők a pénzügyi adatokra és 

a vállalkozás jövőbeli kilátásaira kíváncsiak.  

 

1.1.1.Mit vegyünk figyelembe üzleti terv készítés során? 
 

Az üzleti terv elkészítése során a vállalkozó (vagy az üzleti terv készítője) által felvett, 

a vállalkozással kapcsolatos attitűdje lényeges mozzanat. Első és legfontosabb, hogy az üzleti 

terv készítője beleélje magát annak a helyzetébe, akinek az üzleti terv készül, akinek az üzleti 

tervet prezentálni fogják. Legtöbb esetben az üzleti tervet potenciális befektetőknek készítik. 

Segítségünkre lehet, ha figyelembe vesszük a befektetetők igényeit és lelkületét. Így egy 

sikeresebb üzleti tervet írhatunk. Minden befektető és bankár az alábbi három cél elérését 

tartja szem előtt: 

 Minden befektető elvárja a befektetett összeg megtérülését,  

 Minden befektető hasznot szeretne szerezni befektetéséből: 

 hitelezés esetében – hitelkamatot,  

 tőkebefektetés esetén – osztaléknyereséget, vagy árfolyamnyereséget az 

üzleti érdekeltség értékesítése által.   
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 Mivel a befektetők (a befektetett pénzük miatt érdekeltté váltak) azt akarják, hogy 

vállalkozás gyorsan növekedjen és ennek megfelelően gyorsan megtérüljön és 

profitáljon befektetésük.  

Következésképpen a befektetők a fenti három alapkritériumot fogják megvizsgálni, 

miközben kitérnek az alábbi kérdésekre is:  

 

1. Az üzleti fejlesztés eredményeképpen elérhető-e költségcsökkentés?  
 

Minden vállalkozás alapvető célja, hogy növelje a termelésének (kibocsátásának) 

nagyságát miközben ezzel párhuzamosan csökkenti a termeléssel járó költségeit. Ez az 

egyszerű mechanizmus segíti a vállalkozást, hogy nagyobb haszonra tegyen szert a termék 

változatlan ára mellett. A befektetők számára a termelés színvonala szavatolja a 

befektetésének megtérülését. Példaként álljon a következő:  

 

 
 

A “növekedés és gazdaságosság” üzleti modellje nem teljesülne a következő esetben. 

Tételezzük fel, hogy kutyák gondozására szakosodott vállalkozásba fogsz.  

 

 
A fenti üzleti elképzelés esetén az első kérdés megválaszolása nem magától értetődő, ezért itt 

több információra lenne szükséges egy befektetőnek. 

Üzleti elképzelés – “Nagyi kutyust gondoz” 

A vállalkozásod kutyák gondozására jött létre, és a “Nagyi kutyust gondoz” 

nevet kapta. A különlegessége ennek a vállalkozásnak, hogy a házi kedvencüket az 

otthoni környezetükben gondoznák az alkalmazottak, abban az időben, amikor a 

gazdáik éppen dolgoznak. A vállalkozás szolgáltatási rendszere lehetővé teszi, hogy 

költséget takarítson meg a nagytételben történő kutyaeledel vásárláson keresztül, 

azonban a terjeszkedés során újabb és újabb alkalmazottakat kényszerül alkalmazni, 

ami a bérköltségek növekedéséhez, és ezzel a vállalati összköltségek növekedéséhez 

vezethet.  

Üzleti elképzelés – “Nagymama kertjéből” 

Szeretnél létrehozni egy vállalkozást, amelyet “Nagymama kertjéből” névre 

keresztelsz el. A vállalkozás friss zöldségsalátákat készít plázák gyorséttermeinek. A 

salátákat a vevők előtt készítenéd el, saját összeállításuk vagy kész ajánlatok alapján. 

Egy ilyen üzleti elképzeléssel elérhető a növekedés mellett a költségcsökkentés is, 

amennyiben növekszik a gyorséttermek száma. Ezáltal a beszerzés gazdaságosabbá 

válhat, mivel minden gyorsétterembe ugyanazokat a zöldségeket vásárolnád nagy 

tételben, így alacsonyabb költségekkel és nagyobb haszonnal dolgozhatsz. Amennyiben 

gyorséttermi salátabároknak készülő egyedi saláták készítésére vállalkoznál (pl.: 

makro-biotikus táplálkozásnak megfelelő saláták) úgy a nagybani beszerzés miatt 

költségelőnyökhöz juthatnál, de szükséged lenne tapasztalt munkaerőre, akik minden 

egyes bárban ugyanolyan minőségben készítik el a salátákat.  
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2. Van-e a vállalkozásnak egyedi versenyképességet biztosító, megkülönböztető 

jellemzője (megkülönböztető eladási pontja (Unique Selling Points -USP))?  
 

Egy vállalkozás vizsgálatánál a befektetőket az érdekli, hogy a vállalkozás 

tevékenysége, projektje miben különbözik a piacon már működő rendszerektől, másképp 

fogalmazva, hogy vannak-e megkülönböztető jellemzői (angol kifejezést használva USP-i) a 

vállalkozásnak. Természetesen nem igaz, hogy a konvencionális üzleti elképzelések ne 

lehetnének sikeresek, azonban ezeket az ötleteket nehezebb eladni és a befektetők várhatóan 

kevésbé lesznek lelkesek irántuk. Ennek megfelelően a vállalkozónak kulcskérdés, hogy 

képes legyen megfogalmazni egyediségét, hogy megkülönböztesse termékét vagy 

szolgáltatását a többi piacon lévőtől, röviden akár egy mondatban is. Nézzünk erre példákat: 

A mi salátánk elkészítéséhez 5 perccel kevesebb időre van szükség, mint a versenytársunknak. 

Egy másik állítás lehet: A mi vásárlóink nem csak az előre elkészített salátákból 

választhatnak, de saját maguk is elkészíthetik kívánságuk szerint, felár nélkül. A kutya 

gondozó szolgáltatás esetén ez még egyszerűbb lehet: Senki nem kínál ilyen szolgáltatást 

munkaidőben. Egy másik állítás lehet:  A kutyák kevésbé stresszesek, ha az otthoni 

környezetükben vigyáznak rájuk, még akkor is, ha a gondozó ismeretlen számukra. 

 

3. Tesztelték-e már az üzleti elképzelést a piaci elvárásoknak megfelelően?  

 

Ezen ponton érdemes meggyőzni a befektetőt, hogy a termék vagy szolgáltatás, amit a 

vállalkozó nyújtani kíván, valóságos fogyasztói igény kielégítését teszi lehetővé. Ehhez az 

érvelési folyamathoz használható az úgynevezett “Jellemző-Hasznosság-Bizonyíték” 

módszer, mely során a termékek vagy szolgáltatások jellemzői alapján mutatjuk be a 

fogyasztónál megjelenő hasznokat és végül ennek bizonyítékait.  

Első példa: 

Jellemző: Friss zöldségből készült saláták 

készítése speciális dobozokban, 

csomagolással ellátva. 

Hasznosság: A fogyasztóknak időt 

spórolunk meg így, de egyben 

ízletes és egészséges táplálékot 

kínálunk. 

Bizonyíték: Napi 500 salátát értékesítünk 

mindössze egy üzletünkben.

Második példa: 

Jellemző: Kutyagondozás otthoni 

környezetben. 

Hasznosság: A kutyák nyugodtabbak és a 

gazdik elégedettebbek.  

Bizonyíték: Napi szinten mintegy 40 

ügyfelünk él a szolgáltatással. 

 

4. Kinek a problémáit oldja meg ez az üzleti elképzelés? 

 

Ennek a részterületnek a vizsgálata a vevők tudásán és igényein alapul. Ha a 

vállalkozók jól ismerik az ügyfeleiket, akkor egyben tudják a vevők igényeit is, és igyekeznek 

a vevők problémáira jó megoldásokat találni. Ez a proaktív vállalkozók jól bevált módszere a 

sikerességhez. A családod véleménye nem tekinthető megbízható, reális forrásnak a 

termékeddel kapcsolatosan. Ha érdekel a termékedre vonatkozó valós és releváns visszajelzés, 

a vevőidet kell megkérdezned. Álljon itt például egy értékesítési probléma. Ha azt 

tapasztalod, hogy problémát jelent a vasáru üzletekben, hogy a csavarokat rosszul elhelyezett 

és zavarosan rendezett dobozokból árulják, akkor javasolhatod, hogy tartós, jól látható, 

megfelelően címkézett zacskóban próbálják azokat a vevőknek kínálni. Ezek után meg kell 

várnod a kiskereskedések visszajelzését. Előfordulhat, hogy az általad javasolt ötlet nincs 

kapcsolatban a valós vevői igényekkel. Egy másik példa lehet a saláta bár. Az ötlet azon 

alapul, hogy megérzésed szerint a bevásárlóközpontokban kevés az egészséges gyorsételt 

kínáló üzlet. Az ötlet teszteléséhez fontos lenne kezdésként promóciós kampánnyal indítani a 
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bevásárlóközpontokban, ahol a vevők kipróbálhatják az új ételeket és visszajelzést adhatnak 

elégedettségükről. A kutyagondozási projektnél is készülhetünk bemutatóval, ahol 

megmutatjuk a szolgáltatásunkat egy olyan környéken, ahol sok a kutyatulajdonos. A 

bemutató után a gazdiknak lehetőségük less arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a kívánt 

részletekről.  

 

5. Milyen hosszú az út az ötlettől a piacosításig?  

 

Ez a kérdés akkor fontos, amikor egy adott termék még nem került piaci bevezetésre. 

A legtöbb befektető nem mutat érdeklődést a prototípusok fejlesztésére és gyártására. 

Amennyiben ilyen termékötleted van, érdemes meggyőzni a befektetőidet, hogy a terméket 

pár hét alatt képes vagy a piacra dobni, nem pedig csak évek múltán. Mindkét üzleti 

elképzelésünk esetén (saláta bár, állatgondozás) a vállalkozónak demonstrálnia kell, hogy 

kellő tapasztalattal rendelkezik az üzlet elindításához. Ez lehet az, hogy ismeri az 

alapanyagok és minden egyéb szükséges eszköz beszerzési helyét, illetve rendelkezik a 

megfelelően képzett szakembergárdával, akik képesek arra, hogy az ötletet megvalósítsák, és 

a gyakorlatban alkalmazzák azt a lehető legrövidebb idő alatt. 

 

6. Mennyire megbízhatóak az előrejelzéseid? 

 

Minden egyes piaci előrejelzés vagy becslés feltételezéseken alapul. Egy 

pénzügyekkel foglalkozó szakember sem ismeri előre elképzeléseinek korlátait és nem 

tudhatja, hogy feltételezései teljesülnek-e a jövőben. Mindesetre az alábbi területeket kell 

alaposan megvizsgálni: 

 Az új termék vagy szolgáltatás ára: Megfelelő árat választottál vajon a termékednek a 

fennálló piaci viszonyok alapján? Mi volt a versenytársak reakciója? Az üzleti 

modelled elfogadható mértékben versenyképes akkor is, ha a versenytársak árat 

csökkentnek?  

 Piaci részesedés: Valószerű elképzeléseink vannak-e a piac potenciális méretéről, a 

piaci szereplők erejéről, a piacszerzés költségeiről, és az árversenyről? Minden olyan 

terv, amiben a kezdő vállalkozás 5%-nál magasabb piaci részesedést vizionál 

irreálisnak tekinthető.  

 Piaci betörés gyorsasága: Reális-e az időtáv, amit a piaci megjelenésre szántunk? Ha a 

piaci részesedés 4%-a a cél a következő két évben, havi bontásban ennek milyen 

eredményekben kell tükröződnie? 

 Infrastruktúra: Rendelkeznek-e a vevőid a termékhez kapcsolódó termék-

infrastruktúrával. Tegyük fel, hogy egy olyan informatikai megoldást kínálsz (pl.: 

cloud rendszerek), ami feltételezi a gyors internetes hozzáférést. Vajon a vevőid hány 

százaléka rendelkezik ezzel?  

 Beruházás megtérülése: Egy józan befektető ritkán bízik a biztos növekedést sejtető 

előrejelzéseidben. A mértékletesség és a megfontoltság sokkal fontosabb a 

beruházások elemzésénél, mint azon erőfeszítéseink, hogy jó benyomást keltsünk.  

 

1.1.2.A legkomolyabb hibák egy üzleti tervben – A beruházó szemüvegén 
keresztül 

 

A kritikus gondolkozás (a saját munkánkkal szemben) az egyik legfontosabb 

képesség, amivel rendelkeznünk kell egy érdekes üzleti terv elkészítése során. A szakértők 

szerint sok olyan hibát követnek el az üzleti tervek készítői, ami miatt a potenciális 

befektetőket erőteljesen eltántoríthatják befektetési szándékuktól.  
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1. Csak egy termék vagy szolgáltatás 

 

Minél kevésbé diverzifikált az üzleti tevékenységünk, annál inkább sérülékeny az 

üzleti modellünk. Ha mégis egy termékkel vagy szolgáltatással foglalkozik vállalkozásunk, 

akkor is számtalan változatát tudjuk kínálni termékünknek, hogy csökkentsük a lehetséges 

kockázatokat.  

Egy rossz üzleti példa:  
 Csak egy féle salátát árulsz, egyfajta kiszerelésben, például 25 dekás 

csomagokban.  

 Csak egy kutyafajtát gondozol vagy csak egy alkalmazottat foglalkoztatsz. 

Egy jó üzleti példa:  

 Egy fajta salátát árulsz, de többfajta kiszerelésben. Pl.: 15, 25 dekás, fél kiló, 

kilós kiszerelésekben. Elképzelhető, az is, hogy több fajta salátát kínálsz, amit 

a vevők több zöldségből állítanak össze, de csak egy fajta kiszerelésben.  

 Számos kutyafajta gondozását vállalod, de csak meghatározott időben (pl.: a 

gazdi szabadsága alatt, vagy ha beteg) Több, jól képzett alkalmazottad 

gondozza a kutyusokat.   

 

2.  Nem ismétlődő vagy ad hoc eladások 

 

A terméked életciklusa és az eladási gyakoriság kíváncsivá teheti befektetőidet. Egy 

kisvállalkozás számára életbevágóan fontos, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az összes 

eladási lehetőségéből. Az árukapcsolások vagy keresztértékesítések lehetősége is fontos, ami 

egy termék/szolgáltatás csomag vagy portfólió értékesítését jelenti. Még több kérdést vet fel, 

ha a terméket csak egyszer (vagy ritkán) értékesítjük (Pl.: tartós fogyasztási cikkek – 

gépjármű) de az is fontos ismérv, ha a terméket rendszeresen megvásárolja a vevő (pl.: papír 

zsebkendő).  

 

3. Termék vagy szolgáltatás létjogosultsága 

 

A piaci létjogosultság mindig szubjektív területe a befektetői értékelésnek. Minél jobb 

bizonyító erővel bíró adatot találsz a terméked/szolgáltatásod fontosságára, annál 

valószínűbb, hogy pénzügyi támogatást kapsz az elképzelésedhez. Lehet, hogy meggyőző 

magyarázatot találsz arra, hogy egy marginális piaci terület miért nyújthat egyedi 

lehetőségeket, az ebbe szegmensbe belépő vállalkozások számára. 

Példa: 

 Jelenleg átlagosan 13 percet vesz igénybe a konkurens salátabároknak, hogy 

elkészítsenek egy tálat. A jobb eszközeinknek és szakértelmünknek 

köszönhetően, a mi dolgozóink 5 perccel gyorsabban elkészítik a kívánt salátát. 

Ez időt takarít meg a vállalkozásnak, de a vevőknek is egyaránt, mivel 

kevesebbet kell várakozniuk. A versenytársakkal szemben mi több vendéget 

tudunk kiszolgálni, ami magasabb árbevételt és növekvő hasznot jelent.  

 Egész Miskolcon csak két vállalkozás ajánlja az otthoni kutyagondozást. de a 

város keleti részén senki nem foglalkozik ilyesmivel. Pedig a felmérések szerint 

a város keleti környékein él a legtöbb kutya, itt jut a legtöbb eb egy lakóra. 

Ami még fontosabb, ezekben a kerületekben a lakók 95%-a középkorú, dolgozó 

ember. A munkaterhelésük alapján feltételezhetjük, hogy ezeket az embereket 

érdekelheti szolgáltatásunk.  
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4. Túl egyszerű termék/szolgáltatás 

 

Ha egy termék/szolgáltatás túl egyszerű, ezáltal könnyen másolható vagy utánozható 

(tehát nem védhető jogi úton sem egyszerűen), a befektetőid aggódhatnak, hogy a 

versenyképességed rövidtávon elveszhet, még akkor is, ha úttörő voltál az adott piacon. 

Próbálj választ adni a következő kérdésre: Mi akadályozza meg a többieket, hogy ugyanazt az 

üzleti modellt alkalmazzák, mint én?  

Példa: 

 A salátabár esetén az elkészítéshez kapcsolódó technológia szellemi 

tulajdonának levédése által három évig védve lehet az üzleted. 

 A kutyagondozás esetén a jó hírnév kialakítása tehet minket alkalmassá arra, 

hogy előnyre tegyünk szert a versenytársakkal szemben. Ezt persze a 

megbízhatóságunkkal és a profi alkalmazottakon keresztül érhetjük el, ami 

elengedhetetlen az üzlet szempontjából, főleg, hogy a tevékenység az ügyfél 

otthonában, a privát szférájában zajlik. 

Egyik fenti példa esetében sem találunk olyan erős, versenyképességet biztosítani tudó 

jellegzetességet, ami megkülönböztető erővel bírna a piaci verseny esetén. Természetesen a 

fenti példák csak általános elveket mutatnak. Mindenesetre mindig fontos megtalálni, azt a 

megkülönböztető tulajdonságát a vállalkozásodnak, ami által képes vagy egy finom határt 

húzni a saját és versenytársaid vállalkozásai között. 

 

5. Alacsony minőség 

 

Minden komoly befektető tisztában van azzal, hogy a befektetésének megtérülése azon 

múlik, hogy milyen minőségű terméket/szolgáltatást kínál a támogatott vállalkozás. Ha a 

vállalkozás célja csak az, hogy “valamilyen” jószágot kínáljon – függetlenül attól, hogy ezt 

olcsón vagy drágán teszi – a befektető reakciója valószínűleg negatív lesz. Biztosan 

hivatkoznak majd a rossz minőség miatt felmerülő esetleges rejtett költségekre, amit az 

árucserék illetve rosszabb esetben a jogi eljárások hordoznak, ami miatt komoly csorba eshet 

a befektetők hírnevén.  

 

6. Az önbizalom hiányos vállalkozó 

 

A magabiztos fellépés mindenképpen jobb magatartás, mint az indokolatlan 

szerénység. A jó előadói (eladói) képességeidnek akár nagyobb hatása is lehet a 

forrásszerzésre, mint üzleti eredményeidnek. Az előadással kapcsolatosan a következő 

alapelveket kell figyelembe venni, ha jól akarjuk tálalni ötletünket:  

 Ki olvassa az üzleti tervet?  

 Kiknek fogod bemutatni, előadni üzleti elképzelésedet?  

 Mennyire befolyásolja az előadáshoz használt nyelvezet a befektetők 

megértését? (Mennyire jön át a mondanivaló)  

 Kiállásod (öltözködés, viselkedés) mennyire erősíti hitelességedet a befektetők 

szemében? 

 

7.  Kiszolgáltatott vállalkozók 

 

Készülj fel, hogy számos kérdést kaphatsz a tervvel kapcsolatosan, és valószínűleg a 

befektetők részletesen és kritikusan vizsgálják majd elképzeléseidet. A befektetők mindent 

megtesznek azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az üzleti tervben leírtakkal teljes 

mértékben azonosulsz, és kérdéseik során tesztelhetnek reakcióid alapján. Egy ilyen 

beszélgetés vizsga lehet, és jól érthető visszajelzést ad munkádról stressz közben. Ne tedd 
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magad sebezhetővé, ugyanis gyakran kaphatsz csavaros kérdéseket. A befektetők azokat a 

vállalkozókat becsülik többre, akik logikus, mintsem érzelmi alapon hozott válaszreakciókat 

mutatnak. 

 

8. Csöbörből vödörbe 

 

Azt javasoljuk, hogy az újonnan szerzett forrásaidat ne régi adósságaid törlesztésére 

vagy banki garanciák kielégítésére használd. Az új befektetők azt szeretik, ha a támogatott 

vállalkozás képes saját forrásaiból szavatolni szolvensségét. Ne gondold, hogy az új 

forrásokat azért kapod, hogy régi adósságaidat rendezd.  

 

9. Vállalkozásod értékelése 

 

Vállalkozási tevékenységed értékének meghatározása mindig az aktuális 

könyvelésednek megfelelően történjen, ne a saját kalkulációd alapján becsüld meg munkádat. 

Ha túlbecsülöd pénzügyi helyzetedet, a befektető talán másik támogatandó projektet keres. Ha 

viszont alulbecsülöd vállalkozásod értékét, a saját befektetésedet írod le. A vállalkozók saját 

munkájuk díjazásánál általában olyan tervet készítenek, ahol busásan jutalmazzák 

erőfeszítéseiket. Azonban a vállalkozásban végzett tevékenységek díjazásának mindig a 

vállalkozás jövedelmezőségének és fizetőképességének függvényében kell kialakulnia.  

 

10. Irreális növekedési pályák 

 

A kezdő vállalkozások nem tudnak felmutatni múltbeli eredményeket és ezért azt 

gondolják, hogy ha nem gyorsan megtérülő programokkal kecsegtetnek, a befektetők talán 

elkerülik őket. Emiatt gyakran túlságosan optimista becslésekbe bocsátkoznak, és úgy 

nevezett hokiütő diagramokkal prezentálják jövőbeli kiugró növekedésüket.
1
 A tapasztalt 

befektetők azonban az ilyen terveket óvatosságra intő jelként értelmezik. 

 

1.2.Üzleti terv alaptípusok 
 

A szakemberek beszámolói alapján egy vállalkozónak többféle üzleti tervvel kell 

készülnie. Természetesen a pénzügyi adatok mindegyikben megegyeznek, azonban a 

prezentálás módja eltérhet a különböző üzleti terveknél. A leggyakoribb hallgatóság (akiknek 

üzleti tervünket prezentáljuk) a lehetséges befektetők illetve a bankok. Mindkét csoport 

alapvető célja, hogy mihamarabb visszakapja a pénzét, de ezen kívül minden más 

szempontból különböző csoportokról beszélünk, eltérő célokkal. 

A bank biztos szeretne lenni abban, hogy a vállalkozó képes lesz fizetni a kamatokat 

és a tőketartozást. A befektetők perspektívája eltérő azonban. Kisvállalatoknál nem valószínű 

az osztalékfizetés (ami egyenértékű lenne a kamathozammal), ezért a befektető csak a 

vállalkozásban szerzett tulajdonrészének értékesítésével térítheti meg befektetését. Ezt viszont 

csak hosszú távon realizálhatja. A bank szempontjából (ellentétben a befektetői érdekekkel) 

lényegtelen a vállalat teljesítménye (egyenesbe jön, előretör, kiválóan vagy átlagosan teljesít a 

piacon), egészen addig, amíg törleszti a kamatot és visszafizeti tőketartozását. A befektetők 

számára készülő üzleti terveknek a vállalati tőke értékének növelését célzó intézkedésekre 

kell fókuszálniuk. Ilyen terv része lehet a befektetők által megszerzett részesedés 

értékesítésének terve például nagyvállalatok vagy versenytársak felé.  

                                                           
1
 Jerry Mahlman klímakutató alkalmazta ezt a kifejezést hogy leírja az említett diagramok jellegzetességét, ahol egy kezdeti lassú növekedés 

után óriási kiugrást tapasztalunk a görbénél. (http://encyclopedia.thefreedictionary.com/hockey+stick+controversy)  

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/hockey+stick+controversy
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Különböző befektetői típusokkal találkozhatunk. A kockázati tőke befektetők passzív 

módon (kizárólag tőkéjükkel) támogatják a vállalkozásokat, míg az úgynevezett “üzleti 

angyalok” (angel investor/business angels) aktívan szeretnének szerepet vállalni a támogatott 

vállalkozás vezetésében és menedzseri pozíciót kérnek támogatásukért. Az ilyen aktív 

befektetők figyelemre méltó előnyöket biztosíthatnak a vállalkozás növekedésének 

szempontjából. Az üzleti angyalok még akkor is támogathatják a vállalkozás beindítását, ha 

az elsődleges beruházási mérőszámok (amiket a múltbeli adatokból kalkulálhatunk) 

hiányoznak, vagy nem tűnnek túl látványosnak. Ennek megfelelően egy, az üzleti 

angyaloknak készülő üzleti tervben hangsúlyozd azokat a haszonnal kecsegtető lehetőségeket, 

amelyeket a befektető belépése biztosíthat a vállalkozás számára. Azonban légy óvatos, az 

üzleti angyaloknak készülő tervben leírtak (milyen lehetőségeket adhat a vállalkozásnak egy 

üzleti angyal), hátrányként vagy hiányként értelmezhetőek, ha kockázati tőke befektetőkkel 

vagy bankokkal tárgyalsz.  

Függetlenül attól, hogy kinek és milyen célokkal készült üzleti terv, mindig tiszta, 

világos és logikusan felépítettnek kell lennie. A korábban leírtaknak megfelelően, nincs 

egységesen rögzített tartalmi vagy formai követelmény az üzleti tervekkel szemben, azonban 

egyik tervből sem szabad kihagyni az alábbi részeket:  

- Alapinformációk a szervezetről, tulajdonosokról, 

- Részletes tevékenységtervezés, amely tartalmaz egy marketing tervet, 

- Pénzügyi terv, 

- Összefoglaló. 

A különböző részek eltérően kidolgozottak lehetnek, attól függően, hogy milyen 

adatokat használtunk és hányféle tervvariánst készítettünk. A szakértői tapasztalatok alapján a 

következő alfejezetekben mutatjuk be az üzleti terv javasolt szerkezetét. 

 

1.1.3.Egyperces prezentáció – Az “Elevator pitch“ 
 

Ez egy maximum egy perces szóbeli prezentációt jelent, amelyről nem muszáj, hogy 

írásbeli anyagunk is legyen. Az egyperces prezentációnak nem az a célja, hogy helyettesítse 

az üzleti tervet, hanem hogy felkeltse azon befektetők érdeklődését, akikkel nem tervezetten 

találkozunk. (Az eredeti kifejezés onnan ered, hogy a liftnél váratlanul összefutva számunkra 

fontos emberekkel készen kell állnunk arra, hogy maximum egy percben összesűrítve képesek 

legyünk átadni ötleteink lényegét.) 
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Amikor befektetőket keresel, soha nem tudhatod mikor és kivel futsz össze. A gond 

az, hogy csak egy esélyed van. Nem lesz második lehetőséged, elsőre kell jó benyomást 

keltened. A kommunikációd módja nagyon fontos, ezért lelkesedést és megbízhatóságot kell 

sugároznod.  

A prezentációdnak az alábbi kérdésekre kell választ adnia: 

1. Mi az ötleted?  

2. Mekkora részét valósítottad meg eddig?  

3. Milyen típusú piacra van szükségem, hogy az ötletből valóság legyen?  

4. Milyen előnyeim lehetnek a többiekkel szemben ezeken a piacokon?  

5. Milyen versenyelőnyeim vannak?  

6. Hogyan szerezhetek tőkét?  

7. Mekkora az ötlet összes tőke igénye?  

8. Mekkora lenne így az idegen tőke aránya, 

9. Mit ajánlhatok cserébe a befektetőnek? 

10. Kikből áll a csapatom? 

11. Milyen előnyöket realizálna a befektető, ha az én vállalkozásomat 

támogatja? 

 
1.1.4.Vezetői összefoglaló 

 

Bár a vezetői összefoglaló az üzleti terv azon része, amit először néz meg befektető, 

azt javasoljuk, hogy ezt a részt írd meg utoljára. A vezetői összefoglaló célja, hogy 

összefoglalja az olvasó számára az üzleti terv legfontosabb részeit. Tekinthetsz rá úgy is, mint 

egy leírásra mely bevezet üzleti tevékenységedbe. Ne felejtsd el leírni benne az alábbiakat: 

- Cég neve, termékeinek és szolgáltatásainak leírása, 

- Üzleti cél, 

- Vállalatvezetés, 

- Ügyfélkör és marketig terv, 

- Versenytársak, 

- Hosszú távú vállalati célok és pénzügyi tervek 

“Elevator pitch“ – Nagymama kertjéből 

A cégem neve “Nagymama kertjéből” és üzleti illetve bevásárlóközpontokban 

készülünk mozgó standokkal reggelente friss zöldségsalátákat ajánlani az arra járóknak. 

A salátákat praktikus, könnyen szállítható műanyag dobozokban adnánk. A saláták 

elkészítésére vonatkozó eljárás szabadalmát 3 évre megvette cégem. Emellett már 

megvan a próba standom és a működésre vonatkozó önkormányzati engedélyeim. 

Jelenleg komoly a kereslet az ilyen típusú vendéglátó-ipari szolgáltatásokra és gyenge a 

verseny a bevásárlóközpontokban, ahol sok mozgalmas életet élő ember fordul meg. 

Eddig saját forrásokból finanszíroztam a vállalkozásomat, de ahhoz, hogy továbbra is 

gyorsan növekedjek és megakadályozzam a versenytársak belépését a piacra további 5 

millió forintra van szükségem, hogy több standom legyen. Többnyire a rokonaimat 

foglalkoztattam eddig, tehát számíthattam a lelkesedésükre és elkötelezettségükre. A 

befektetők kisebbségi tulajdonrészt szerezhetnek vállalkozásomban. Ezen felül két éven 

belül szeretném visszavásárolni az eladott részesedésemet a profit 50%-ért cserébe, így 

két év alatt 7,5 millió forintot kaphatnak a kezdeti 5 milliós befektetésükért vissza. 

Amennyiben cserélhetünk névjegyet, elküldöm Önnek az írásos üzleti tervemet. 
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Befejezésként egy két megerősítő mondattal érzékeltesd, miért less a te üzleti elképzelésed a 

legjobb. Bár számtalan információra van szükséged a megírására, tudatosítsd magadban, hogy 

a vezetői összefoglaló egy A/4-es oldal terjedelmű és ez a következő lépés (az egyperces 

prezentáció után), hogy bemutatasd vállalkozásodat.  

 

 

Vezetői összefoglaló – Nagyi kutyust gondoz 

A “Nagyi kutyust gondoz”állatmegőrzést és gondozást vállal. Egy új professzionális 

állatgondozási szolgáltatást nyújtunk olyan gondos gazdiknak, akik éltek volna már ilyen 

lehetőséggel, ha lett volna ilyen a piacon.  

Olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik úgy döntöttek, otthon hagyják kutyusukat, miközben ők 

munkában vannak, vagy elutaznak. A “Nagyi kutyust gondoz” széleskörű szolgáltatási palettát 

nyújt a napi egyszeri látogatásoktól egészen a 24 órás felügyeletig otthoni környezetben, tehát a 

kutyusoknak az otthoni környezetükben viseljük gondját.  

Az elmúlt három évben egyre több vállalkozás kezdett el foglalkozni állatgondozással 

Magyarországon. Miskolc keleti városrészein nagyon magas az egy főre jutó kutyák száma. Egy 

piackutatás kimutatta, hogy ezekben a városrészekben 10-ből 8 gazdi az otthoni gondozást 

választaná bármilyen más gondozási típussal szemben. Az emberek nem akarják elvinni 

otthonról kedvenceiket, hogy kennelbe zárják őket. 10-ből 7 válaszoló pedig szakértői 

gondoskodást szeretne nyújtani kutyusának, miközben ő dolgozik.  

Jelenleg 10 cég foglalkozik Miskolcon állatfelügyelettel. Ezekből kettő vállal otthoni 

gondozást, de egyik sem a napi szinten dolgozók számára. A marketing stratégiánk része, hogy 

kihangsúlyozzuk szolgáltatásunk minőségét (szlogenünk: “Nagyit a kutyusnak!”) és 

elérhetőségét. Gondoljon bele, hogy egy hosszú fárasztó nap után egy barátságos megsétáltatott 

kutyus várja otthon, nem pedig egy nyughatatlan állat. 

Minden egyes tevékenységünket képzett csapat végzi, akiket állatgondozásra oktattak. 

Kezdő lépésként egy négy tagú csapattal kezdünk, de egy éven belül 9 főre emelnénk a gondozók 

számát, megfelelő finanszírozás mellett. Ezen felül foglalkoztatni szeretnék teljes munkaidőben 

egy ügyfélkezelőt, mivel a társam kezeli az összes üzleti tevékenységünket.  

Folyt köv. a következőoldalon 
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Ameddig a befektetők határozott érdeklődést mutatnak a vállalkozás iránt, elég ha 

csak a leglényegesebb témakörök jelennek meg az üzleti tervben. Akadnak majd olyan 

személyek és vállalkozások, akik nem akarnak veled együttműködni. De ami még fontosabb, 

előfordulhat, hogy más vállalkozók, saját üzletükhöz keresik majd az inspirációt (ellesve a te 

ötleteidet) és megpróbálják kihasználni naivitásodat, miközben te lehetséges befektetőknek 

nézed őket.  

 

1.1.4.Részletes üzleti terv 
 

A részletes üzleti terv azon befektetők számára készül, akik megfelelő érdeklődést 

mutattak, megbízol bennük és hajlandóak aláírni egy titoktartási nyilatkozatot. El kell, hogy 

fogadják a szerződés külön kikötéseit és feltételeit, ami meggátolja őket, hogy harmadik fél 

számára információt szolgáltassanak, illetve ami kötelezi őket, hogy csak az üzleti 

együttműködésetekhez használják fel a kapott információkat. 

Egy jó üzleti terv készítéséhez azt javasoljuk, hogy kövesd a lent leírt vázlatot 

(legalábbis az első pár üzleti tervednél): 

1. Általános adatok 

2. Üzleti tevékenység leírása 

3. Ágazati háttér 

4. Piacelemzés 

5. Vevőelemzés 

6. Termék- vagy szolgáltatás elemzés  

7. Versenytárselemzés 

8. Marketing stratégia, marketing terv 

9. Termeléstervezés/ Megvalósítási terv  

10. Szervezeti felépítés és vezetés 

11. Ügyvitel 

12. Környezeti hatások 

13. Mérföldkövek és időtervezés 

14. Kockázati tényezők 

15. Pénzügyi terv 

  

A vezetőséget két üzleti társ képezi, Argyelán Máté és Terner Károly. Mindketten komoly 

gondozói tapasztalattal rendelkeznek, Máté például 18 évig foglalkozott kutyákkal és 

macskákkal, míg Károly 14 évig volt állatkerti gondozó. Emellett Máté már 10 éve saját 

vállalkozását vezeti, így vezetői tapasztalata is van. Jó üzleti viszonyt ápolunk a Tanninger és 

Kardos tanácsadó céggel illetve “Az ember legjobb barátja” állatklinikával. 

Figyelembe véve a piac méretét és vállalkozásunk súlyát, az éves árbevételt 20 millió 

forintra kalkuláltuk, amiből a két partner éves bruttó fizetése egyenként 2,4 millió forint lenne. 

Szükségünk lenne azonban 10 millió forintnyi forrásra, hogy beindítsuk a terjeszkedést. Ezt az 

összeget működési költségekre fordítanánk. A két partner eddig 6 millió forintnyi saját forrást 

vont be a cég működésébe. 

Jelenleg 40 ügyféllel szerződtünk, és hamarosan erőteljes marketing kampányba kezdünk 

a helyi média és az internetes hirdetések felhasználásával,hogy növeljük ügyfeleink számát. Úgy 

gondoljuk, hogy a profi állatgondozás hamarosan felkelti az elfoglalt kutyatulajdonosok 

érdeklődését Miskolc keleti városrészein.  
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16. Mellékletek 

Nem kötelező ezt a struktúrát használni, azonban a felsorolás tartalmazza az összes 

lényeges és kikerülhetetlen részét egy jó üzleti tervnek. Figyelmeztetnünk kell, hogy nem 

biztos, hogy pontosan ilyen sorrendben tudod majd összeállítani az üzleti tervedet. A fenti 

vázlat a kész terv felépítését mutatja. A terv készítésének folyamán azt javasoljuk, hogy 

egymással párhuzamosan készítsd a különböző részeit, egyik részről átugorva a másikra, ha 

szükséges. Ezt megteheted, hiszen a különböző részterületetek szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, és sokszor el kell kezdened összeállítani az egyik részt, hogy haladni tudj a 

következővel.  

 

1.2.Részletes üzleti terv – Alfejezetek 
 

1. Általános adatok 

 

Az üzleti terv első fejezete tartalmazza, a fedőlapot, a tartalomjegyzéket, a vezetői 

összefoglalót és a vállalati adatlapot. 

 A fedőlapon szerepel a dokumentum célja és tárgya, és tartalmazza az összes 

releváns információt a vállalkozás elérhetőségéről, mint a levelezési cím, telefon, 

faxszám, illetve az üzleti terv készítés dátumát. A fedőlap legyen letisztult, de 

figyelemfelkeltő, de ne legyen túlságos díszes.  

 A tartalomjegyzék bemutatja az üzleti terv fő- és alfejezeteit az oldalszámokkal 

együtt. A tartalomjegyzék eligazítja az olvasót a tervben szereplő részek között.  

 A vezetői összefoglaló az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek. Célja, hogy 

rövid és világos képet adjon a teljes üzleti tervről és felkeltse a tervet olvasó 

döntéshozók érdeklődését. Fontos, hogy a vezetői összefoglalót olvasva felerősödjön 

bennük az együttműködésre való hajlam. Ha nem vagy képes megragadni a 

figyelmüket az első pár oldalon, nem fognak tovább érdeklődni és megvizsgálni azt, 

hogy miben vagy egyedi, vagy hogy miért kellene téged támogatniuk.  

 A vállalati adatlapot az általános rész végére, lehetőség szerint külön oldalon 

készítsd el. Dióhéjban tartalmazza üzleti tevékenységed legfontosabb adatait. Ha 

különálló dokumentumként készíti el, alkalmas lehet marketing célokra is a 

továbbiakban.  

Talán ellentmondásosnak tűnik, de az általános bevezető részt az üzleti terv készítés 

legvégén kell megírnod, miután mindennel kész vagy. Logikus dolog így elkészítened, hiszen 

ez a rész tükrözi vissza az egész üzleti terv lényeges mondanivalóját.  

 

2. Üzleti tevékenység leírása 

 

Az üzleti tevékenység leírásában ki kell térned a vállalkozásod üzleti történetére, 

jelenlegi fejlettségi szintjére, és a jövőbeli tervekre.  

 Az üzleti történet tartalmazza a vállalkozás alapításától kezdve a legfontosabb 

eseményeket és döntéseket. Kezdő vállalkozásoknál itt csak az alapítás szerepel. 

 A vállalkozásod jelenlegi helyzetét írja le a jelenlegi fejlettségedet bemutató rész, 

ami megmutatja a vállalkozás piaci helyzetét, az iparág jellegzetességét és azt 

részterületet amiben a vállalkozás tevékenykedik ahol, a vállalkozás jogi formáját, és 

vállalati méretet a nemzeti szabályoknak megfelelően. Itt kell számot adnod a 

vállalkozásod anyagi erőforrásairól, legyenek azok vagyontárgyak, készpénz vagy 

ingatlan. A lista készítése során fel kell sorolnod üzletfeleidet és az ő érdekeltségüket 

a vállalkozásodban. Leegyszerűsítve, írd le, miből mennyit értékesítesz, milyen 

szolgáltatást nyújtasz felsorolva a fő vevőidet, beszállítóidat és üzleti partnereidet.  

  A jövőbeli tervek mutatják meg vállalkozásod küldetését. Itt mutathatod be a 
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következő 3-5 évre vonatkozó üzleti céljaidat. Ezen felül be kell mutatnod, hogyan 

kívánod elérni céljaidat, kalkulálnod kell az ehhez szükséges tőke mennyiségét, a 

lehetséges javítási intézkedéseket, és a prognosztizált piaci részesedést és 

bevételeket.  

Válaszolva az alábbi kérdésekre képes leszel összeállítani egy megfelelően strukturált 

alfejezetet. Minden egyes részterülethez kapcsolódóan összeírhatunk segítő kérdéseket, 

amelyek segítségével a vállalkozók tiszta képet alkothatnak saját vállalkozásukról.  

 Mikor alapítottad a vállalkozást? 

 Mi a jogi formája a vállalkozásodnak (Bt., Kft., Rt., stb.) Elképzelhető, hogy 

megváltoztatod ezt a jövőben? 

 Hol a vállalkozásod székhelye/telephelye? Tervezel-e változtatni (változtattál-e már) 

telephelyet? 

 Mióta dolgozol ebben az üzletágban? 

 Mekkora alaptőkével indult a vállalkozásod? 

 Kik a vállalkozás tulajdonosai illetve vezetői? Milyen képességekkel, tapasztalatokkal 

rendelkeznek? 

 Milyen a vállalkozás jelenlegi helyzete? (foglalkoztatottak száma, árbevétel, nyereség, 

termelési mennyiség, stb.)  

Az alábbi kérdések alapján megválaszolhatod, hogy milyen fejlettségi szinten áll most 

a vállalkozásod: 

o Miért fogtál bele ebbe a vállalkozásba? 

o Milyen régóta csinálod? 

o Milyen problémákkal kellett megküzdened? 

o    Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek a vállalkozásod életében? 

o Hogyan jutottál el ezekhez a mérföldkövekhez? Mikorra sikerült elérned őket? 

o Hogyan látod a piacot, amin tevékenykedsz? 

o Üzleteltél-e már versenytársaiddal? 

o Miket tartasz a vállalkozásod erősségeinek, gyengeségeinek? 

o Mennyi pénzt fektettél be eddig? 

o Milyen anyagi forrásokat használtál fel? (Idegen tőke, saját tőkeinjektálás) 

o Hogyan használtad fel a forrásaidat? 

o Biztosítva vannak befektetéseid? 

 

A jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatosan az alábbi kérdésekre kell tudnod választ 

adni: 

 Mik a céljaid és milyen stratégia segítségével fogod őket elérni? 

 Milyen szinten befolyásolják üzleti tevékenységedet az általános gazdasági, 

társadalmi, technológiai vagy környezeti jogszabályi keretek?  

 

3. Ágazati háttér 

 

Ebben a fejezetben kell megmutatnod egy pár oldalas összefoglalóban, hogy érted és 

átlátod azt az iparági, ágazati piacot ahol tevékenykedni szeretnél. Szintén itt kell 

demonstrálnod, hogy képes vagy betörni erre a piacra és uralod az üzleted sikerességéhez 

szükséges tényezőket. Az alábbi részterületeket kell elemezned: 

a) Fő iparági jellegzetességek – Ez egy rövid bevezetőt takar, ami megmutatja az 

iparág méretét és térbeli rendeződését. (Itt az azonos iparágban tevékenykedő 

cégeket és azok földrajzi elhelyezkedését kell vizsgálni.) Ajánlatos megjeleníteni az 

iparág teljes árbevételét és átlagos nyereségességét, valamint beruházások mértékét 

és az esetleges veszteségeket is. Az összefoglaló tartalmazza az iparág történeti 
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áttekintését és a jelenlegi helyzetet. Ahhoz, hogy megfelelő szinten kidolgozott 

legyen ez a rész, az összes lényeges hivatalos intézményi statisztikai adatot és 

kimutatást használnunk kell. (Ebben segítséget nyújthat a KSH adatbázisa.) Az 

adatoknál ne felejtsd el megadni azok forrását! 

b) Az iparág legfontosabb szereplői – Ebben a részben kell bemutatni az iparági 

szereplőket. Ahhoz, hogy azonosítsuk a számunkra lényeges szereplőket, az alábbi 

kérdésekre kell tudnunk válaszolni: 

 

 Kik a fő szereplői, érintettjei az iparágnak (versenytársak, beszállítók, 

legnagyobb vevők, viszonteladók, stb.)? 

 Mekkora piaci részesedéssel rendelkeznek a legnagyobb szereplők? 

 Milyen előnyeid vannak versenytársaiddal szemben? Hogyan lehetsz 

versenyképes velük szemben? 

 Hogyan leszel képes betörni és részesedést szerezni az ő piacukon?  

 

c) Hosszú távú iparági előrejelzések– Ezen a ponton egy listát érdemes készíteni, ami 

összefoglalja a különböző elemzői véleményeket az iparág jövőjére vonatkozóan. 

Hosszú távú, 5-10 éves időtávra szóló tervet kell készítened, ami tartalmazza a piaci 

szereplők várható helyzetét is. A komplett iparágra vonatkozó előrejelzésekre 

alapozott üzleti terv fajsúlyosabbá teszi az üzleti tervedet. 

 

A fenti ajánlásokra és megállapításokra támaszkodva elkészítheted az iparág SWOT 

elemzését. A SWOT analízis segítségével képes leszel meghatározni a vállalkozásod 

lehetőségeit és az esetleges veszélyeket (a pozitív és negatív tendenciákat), ami egyben 

megmutatja azt is, hogy: 

 életképes lesz-e a vállalkozásod,  

 alkalmazható-e a kidolgozott stratégiád,  

 és végül, hogy a kitűzött célok elérhetőek-e.  

A második és harmadik alfejezet kidolgozása során a vállalkozók gyakran követik el 

az alábbi hibákat: 

 Túl sok és részletekbe menő személyes véleményt fogalmaznak meg a vállalkozásukról, 

miközben nem nyújtanak elegendő információt a vállalkozás jövőjéről, 

mérföldköveiről vagy a piaci lehetőségekről.  

 Nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a fő piaci szereplőkről és nem ismerik ezeknek a 

szereplőknek a vállalkozásuk üzleti lehetőségeire gyakorolt hatásait.  

 A vállalkozó által bemutatott adatok alapján az üzleti tevékenységük leginkább egy 

“vakrepüléshez” hasonlítható. 

 Olyan jellemzőket hangsúlyoznak ki, ahol a megfelelő célok és a hozzájuk tartozó 

elkötelezettség nem jelenik meg.  

 Nem ismerik az iparági körülményeket és nem látják az aktuális trendeket.  

 

4.  Piacelemezés 

 

A piacelemzést leginkább úgy jellemezhetjük, mint a termékeinkre és 

szolgáltatásainkra vonatkozó igények dokumentált felmérését. A piacelemzésnek a 

következőeket kell tartalmaznia: 

a) A lehetséges piacok és jellegzetességeik – Itt kell bemutatnod a piac  jellemzőit, 

ahol jelenleg tevékenykedsz, vagy ahova szeretnél betörni. Ez a fejezet bizonyítja, 

hogy ismered az üzleti környezeted. Fontos, hogy képes legyél válaszolni az 

alábbi kérdésekre a fejezet megszerkesztéséhez: 
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 Kik alkotják a lehetséges vevői piacodat? Magánszemélyek, állami 

szervezetek vagy vállalkozások? (Ha vállalkozások, milyen méretűek? 

KKV-k vagy nagyvállalatok?) A vevők megnevezésén túl érdemes kitérni 

a vevőket jellemző fő jellegzetességeire is.  

 Mekkora ez a piac? 

 Lehet szegmentálni a piacot? (iparági, földrajzi, egyéb jellegzetességek 

szerint)?  

 Magánszemélyek esetén mi alapján lehet megkülönböztetni vevőidet? 

(nem, kor, foglalkozás, jövedelem, iskolázottság, stb.) 

 Mi a terméket/szolgáltatásod fő alkalmazási területe? Mire lehet 

felhasználni? 

 Milyen előnyökkel bír a terméked/szolgáltatásod? (Milyen előnyökre tehet 

szert a vevőd, ha a te termékedet/szolgáltatásodat választja? Ha befektető, 

mekkora nyer a nyeresége ha téged választ? Vannak-e kapcsolód 

termékeid, amiket meg kell vásárolnia a vevőidnek?  

 

b) Piaci részesedés, növekedési trendek, lehetőségek – Akárcsak a korábbi iparági 

jellemzésnél itt is érdemes a hivatalos statisztikákat felhasználni, hogy jól 

megalapozott hiteles elemzést készítsünk. Ez a rész azonban (a korábbitól 

eltérően) kifejezetten az általad kínált termékekre/szolgáltatásokra koncentrál. 

Miután ügyfeleid elolvasták ezt a fejezetet, tisztában lesznek az alábbiakkal: 

 Mekkora piaci részesedést szeretnél elérni? 

 Mekkora a jelenlegi (és jövőben várható) növekedési rátád? 

 Mik a piaci trendek? 

 Milyen tényezők befolyásolják a piac fejlődését? 

 A különböző szintű piaci részesedés elérése mekkora költségvonzattal bír?  

 Hogyan leszel képes szinten tartani, sőt növelni piaci részesedésedet? 

 Termékeidet közvetlenül értékesíted a fogyasztóknak (B2C) vagy más 

vállalkozások vásárolják (B2B)? Viszonteladónak vagy további 

feldolgozás céljából (inputként más cégeknek) értékesíted termékeidet?  

 

c) Értékesítés és garanciális rendelkezések – Az alfejezet utolsó része az értékesítés 

módjára, illetve az alaptermékhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra 

koncentrál. A következő kérdések nagy segítséget nyújthatnak a fejezet 

kidolgozása során: 

 Hogyan értékesíted a termékedet? (Közvetlenül, értékesítői hálózat által, 

nagykereskedőként/kiskereskedőként, stb.)  

 Saját vállalkozásod neve alatt értékesíted termékedet, vagy más vállalat 

égisze alatt? 

 Mennyire versenyképesek az áraid? Mennyire vonzóak a garanciális 

szolgáltatásaid?  

 Mekkora költséggel jár az értékesítési folyamat?  

 Milyen értékesítési és profit előrejelzéseid vannak a 

termékeidre/szolgáltatásaira vonatkozóan? 

 Mekkora árbevételre számítasz? 

 

Miután elvégezted a piacelemzést, foglald össze azokat az eredményeidet és adataidat, 

amelyek bizonyítják, hogy termékeid/szolgáltatásaid számára létezik egy piaci rés, ahová 

érdemes betörni. Ezen felül mutasd be azokat az adatokat, amelyek alátámasztják, hogy a 
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piaci részesedésre, árbevételre, profitra vonatkozó elvárásaid valószerűek.  

A piacelemzés során gyakran elkövetett hibák lehetnek: 

 A vállalkozó nem veszi figyelembe a piac egyenlőtlen megoszlását (földrajzi eloszlás 

és piaci szereplők megoszlása) Ha a vállalkozó azzal a feltételezéssel él, hogy a piac 

földrajzilag egyenletes eloszlást követ, akkor hibás feltételezésekre juthat az 

értékesítés során. Gyakran a piac nagy része egy-két nagyvárosra, vagy az ország 

néhány területén koncentrálódik;   

 Irreális elvárások megfogalmazása. Ilyen például a piac 100%-os lefedése, vagy a 

teljes piaci részesedés;  

 Gond lehet, ha a vállalkozó korlátozott ismeretekkel rendelkezik a termék előnyeiről 

vagy hátrányairól és rossz következtetésekre jut a piacra vonatkozóan.; 

 Pontatlan jövedelmezőségi számítások a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan; 

 Nem illeszkedik az árpolitika a piaci igényekhez vagy nem képes kielégíteni a 

kereskedelmi kötelességeket (garancia);  

 A vállalkozó nem hajlandó a releváns információkat felkutatni, így az egész piacra 

(illetve a gazdasági-társadalmi folyamatok piacra gyakorolt hatásaira) vonatkozó 

feltételezései hamisak lehetnek; 

 Megalapozatlan piaci potenciálok meghatározás;, hiányzó adatok a technológiai 

változásokról, állami szabályozásokról, demográfiai adatokról és egyéb gazdasági 

tényezőkről (mint az olaj világpiaci ára vagy az alapkamat nagysága), amik 

megalapozhatnák az elemzést. 

 Nem alkalmazza a piaci szegmentációt és egy homogén csoportként kezeli a vevőket. 

Ez akkor következhet be, ha nem rendszerszerűen, hanem véletlenszerűen tervezi meg 

a vállalkozó az értékesítés folyamatát;  

 Hiba, ha azt gondoljuk, hogy a piac van alárendelve a vállalkozás igényeinek és nem 

fordítva.  

 

5. Vevőelemzés 

 

A vevőelemzés nagyon fontos, mert segíthet a megfelelő marketing stratégia 

kiválasztásában, az elfogadható ár és az értékesítési módszer meghatározásában. Minden 

lényeges adatot szerepeltetned kell (mint a nem, kor, jövedelem, foglalkozás, vevői csoport 

mérete) a vevőiddel kapcsolatosan. Az üzleti tervedben azt kell bemutatnod, hogy milyen 

előnyöket nyújt a terméked vagy szolgáltatásod egy bizonyos típusú vevőnek. (Vegyük 

például a salátabárt. Zöldség-saláták: A célcsoportunk a 14-35 éves illetve a középkorúak 

köre (leginkább nők), akik érdekeltek az egészséges táplálkozásban, középfokú vagy felsőfokú 

végzettségűek, és szabad idejüket szívesen töltik a bevásárló központokban.) Egy ilyen szintű 

meghatározása általában nem elég, szükséges lehet további szűkítésre. Javasolt minden egyes 

terméknél (termékcsaládnál, szolgáltatásnál) Kutyás példánkon keresztül. (Célcsoportunk a 

közép- vagy felsőfokú végzettségű 25-55 éves korosztály, akik egyedül élnek vagy olyan 

elfoglalt családtagokkal, akiknek nincs idejük a kutyával foglalkozni. Olyan embereket 

keresünk, akik házi kedvencként, nem pedig őrkutyaként tartják állatukat.)    

 

6. Termék és szolgáltatás elemzés 

 

Ebben a fejezetben rövid leírást kell adnod a terméked/szolgáltatásod minden 

jellemzőkéről.:  

 Jellemezzük a terméket a fizikai megjelenése, csomagolása, összetétele, 

alkatrészei, rendeltetése alapján. Ezt megtehetjük az egész termék kínálatra.;  

 Írjuk le a termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő 

termékeket/szolgáltatásokat. Ez az előző ponthoz hasonlóan történik, tehát 



21 
 

alapinformációkat kapunk a kiegészítő termékekről, azok rendeltetéséről, és az 

alaptermékhez kapcsolódó fontosságáról.,  

 Fontos kiemelni:  

o A termék vagy szolgáltatás megbízhatóságát. Mutassunk be teszt 

eredményeket, amelyek a terméket használat közben elemzik. Ha a 

terméket minőségi tanúsítvánnyal vagy díjjal jutalmazták, azt itt 

érdemes közölni. Ha nem rendelkezünk ilyen fajta tanúsítványokkal, 

akkor a termék teljesítményét, hasznosságát és jó minőségét érdemes 

hangsúlyozza ebben a pontban.  

o A termékkel kapcsolatos szellemi tulajdonviszonyokat 

o A termékfejlesztés terveit  
Ebben a fejezetben tehát részletesen ismertettük a termékünket szolgáltatásunkat, 

megemlítve a használat célját és néhány megkülönböztető jellemzőjét, előnyét más 

termékekkel szemben. Ezek lehetnek gazdasági, környezeti vagy időbeli előnyök. Ha 

szükséges, érdemes megemlíteni a felhasználásra vonatkozó jogszabályi előírásokat és 

követelményeket.  

A termék vagy szolgáltatás bemutatására alkalmazhatjuk a SWOT analízist. 

 

7. Versenytárselemzés 

 

A versenytárs elemzés célja, hogy demonstrálja, teljesen tudatában vagyunk a piacon 

zajló versenynek és ismerjük a hasonló terméket vagy szolgáltató versenytársainkat. A 

következő területeknek kell megjelenni egy ilyen elemzés során:  

 Versenytársi profilok (Kik a versenytársak, milyen üzleti területeken vannak 

jelen, milyen a vezetésük, milyen régóta vannak a piacon, stb.),  

 Termék/szolgáltatás összehasonlítás (Milyen termékeket/szolgáltatásokat 

nyújtanak, milyen minőségben, és milyen ezeknek a piaci fogadtatása),  

 Piaci helyzet és részesedés (Mekkora részesedéssel bírnak versenytársaink a 

piacon, Mennyire stabil a piaci helyzetük?),  

 Erősségek és gyengeségek összehasonlítása (Mely területeken teljesítenek 

jobban versenytársaink és mely területeken vagyunk mi a jobbak? Milyen 

lépésekkel szeretnél ezen változtatni? Hogyan tudták versenytársaid 

hátrányaikat előnnyé kovácsolni a múltban, stb.). 

Az alapos elemzés után egy listát kell kapnod, mely felsorolja és osztályozza 

versenytársaidat a kiválasztott kritériumok alapján. Meg kell tudnod határozni versenytársaid 

piaci részesedését is. Ajánlott megemlíteni ebben a fejezetben a versenytársakkal szembeni 

relatív erősségeidet és gyengeségeidet. Erre használhatod a SWOT analízist. Érdemes 

elemezned az erősségeidet és megmutatni, hogy kerekedhetsz felül gyengeségeiden és milyen 

lépések által változtatod át azokat előnyökké.  

 

8. Marketing stratégia, marketing terv 

 

A marketing stratégia célja, hogy világosan összefoglalja a piacra való belépés 

lényegét, a piacod megszilárdítását, illetve a kitűzött piaci részesedés és tervezett árbevétel 

realizálásának módját. Egy szilárd alapokon nyugvó marketing stratégia a jól megírt üzleti 

terv alapja. Miközben ezt a részt dolgozod ki, ne feledkezz el: a piacra vonatkozó céljaidról, 

az árazásról, csomagolásról, értékesítési formákról, a kapcsolódó szolgáltatásokról, 

garanciális kötelezettségeidről, a közönségszolgálati/PR tevékenységről, reklám formákról és 

promóciós stratégiáról  

A marketing tervben azonosítod azokat a lépéseket, ami által sikeres leszel a piacon. 

Megemlíthetsz várható értékesítési lehetőségeket, célcsoportokat, ahol a terméked vagy 
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szolgáltatásod vonzerejét demonstrálhatod. Ezenfelül azonosítanod kell a lehetséges vásárlói 

kört és a hozzájuk tartozó értékesítési módszereket is. Rendelj időkorlátot, melyben 

meghatározod a piaci megjelenésedhez kapcsolódó eseményeket illetve a piaci szereplők 

hatását a felvázolt terved megvalósítására vonatkozóan.  

Az üzleti terv e részében kell kidolgoznod az árpolitikádat is. Írd le részletesen azokat 

a lehetséges tényezőket, amelyek befolyásolják az árképzésedet. Adj magyarázatot, ha áraid 

lényegesen alacsonyabbak vagy magasabbak, mint az átlagos piaci ár. Mutasd be a 

termékedhez kapcsolódó jelöléseket, a csomagolást és a vonzerőt erősítő elemeket. Ne 

feledkezz meg a használati utasításokról sem.  

Itt említheted meg a beszállítókkal és értékesítőkkel fennálló üzleti kapcsolataidat. 

Precízen írd le az értékesítésre vonatkozó szándékaidat, illetve azokat a módszereket, amelyek 

segítségével a termékeidet a piacon értékesíteni szeretnéd.  Meg kell határoznod a 

szolgáltatási megállapodásokat, garanciális feltételeket, a terméktámogatást, valamint az 

ügyfélkezelést. Határozd meg a nyilvánosságot megcélzó a hirdetési technikákat és 

médiumokat, melyeket terméked népszerűsítéséhez használnál.  

 

9. Termeléstervezés/ Megvalósítási terv 

 

Ebben az alfejezetben a termék előállítására vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

eljárásokat kell meghatározni. Szintén itt érdemes összefoglalni, amit a szervezéssel, illetve a 

tervekkel és kilátásokkal kapcsolatosan szeretnénk a befektetőinknek átadni. A végrehajtásra 

vonatkozó terveket érdemes grafikusan, táblázatokkal illetve diagramok segítségével 

prezentálni, felhasználva a termelés volumenére és költségeire vonatkozó adatokat.  

A termeléstervezéssel kapcsolatosan kell bemutatnod, hogyan készül a piacra szánt 

termék. Meg kell említeni a termelő létesítmények helyét, a termelési folyamat 

tevékenységeit, a végterméket, a munkakörülményeket illetve a termelés gazdasági és 

környezeti következményeit. A dokumentumnak bizonyítani kell, hogy nagyon jól átlátod a 

termelési folyamataidat és műveleteidet. Fontos megemlíteni a telephelyek esetén a tulajdoni 

viszonyokat, tehát hogy a telephely saját tulajdon vagy bérlemény. Készíthetsz SWOT 

analízist melynél a telephely elhelyezkedését elemzed a beszállítóktól, vevőktől, értékesítési 

piactól, erőforrásoktól, tőkétől való távolság fényében. Érdemes megemlíteni a termékeidre, 

szolgáltatásaidra vonatkozó hatályos jogszabályokat és szabványokat.  

Gyártási folyamatok esetében fontos leírni a vállalkozás és a gyártási tevékenységek 

környezeti hatását a telephely körül. A keletkezett hulladékok kezelése úgyszintén fontos 

kérdés. A megvalósítási tervnek figyelembe kell vennie minden hatályos 

környezetszennyezésre vonatkozó szabályozást és törvényt. 

A termelő létesítmények leírásánál ismertesd a telep méretét, elrendezését, struktúráját 

és fizikai állapotát. Még egyszer hangsúlyozzuk, érdemes leírni, hogy saját tulajdont vagy 

bérleményt képez az épület. Fontos megemlíteni, ha bármilyen különleges körülmény 

felmerül az épületekkel, gépekkel vagy a karbantartással kapcsolatosan. (Pl.: különleges 

alapozás). 

Nem szabad kihagyni a fejezetből az előállításra vonatkozó részletes terveket sem. 

Bemutathatsz egy két fontosabb folyamatot vagy egyéni feladatot. Ezek mellett meg kell 

nevezned az általad végzett tevékenységeket és azokat a folyamatokat is, amelyeket a 

beszállítóid végeznek el. (Ez persze abban az esetben érvényes, ha vannak beszállítóid. 

Ilyenkor érdemes bemutatni a beszállítói kapcsolataidat.) Ismertesd a felhasznált 

alapanyagokat és alkatrészeket, valamint a használt eszközöket és készleteket!  

A szerviz vagy karbantartási szolgáltatás közvetlenül kapcsolódik a termeléshez, a 

termékekhez. Egy hatékony szerviz-szolgáltatás az alapját képezheti egy jól összeállított 

marketing stratégiának, ezért adj helyet az eladást követő (after-sales) tevékenységeidnek 

ebben a fejezetben függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet te végzed vagy egy külső cég. 
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10. Szervezeti felépítés és vezetés 

 

Amennyiben egyedüli tulajdonosa vagy a vállalkozásnak vagy egyéni vállalkozó vagy, 

nem lesz nehéz bemutatnod sem a szervezeted felépítését, sem a vezetést. Ha vannak társaid 

és több embert is alkalmazol, akkor itt kell bemutatnod, hogy a döntéshozók jól képzettek és 

alkalmasak arra, hogy sikeresen vezessék a vállalkozást. Ismertetned kell a tulajdonosi 

szerkezetet, a tulajdonosok és tulajdoni hányaduk felsorolásával. Érdemes felvázolni a 

vezetők felelősségét és az általuk képviselt, a szervezet számára fontos előnyöket. Érdemes 

megemlíteni a vezetők képzettségét, tapasztalatát és üzleti tudását.  

 

11. Ügyvitel 

 

Az ügyviteli rész fejti ki az üzleti tevékenység szervezésére és irányítására vonatkozó 

feladatokat. A vezetők által követett szabályozott irányítási gyakorlatok is itt jelenhetnek 

meg. Ebben a pontban érdemes egy ábra segítségével szemléltetni a szervezet felépítését, 

megmutatva a különféle funkcionális területeket, a kapcsolódó vezetőket és a felelősségi 

köröket. Ugyanitt lehet az utasítási csatornákat, láncokat. Ennek az ábrának tisztán kell 

bemutatnia a szervezet tagjait és feladatait.  

Az ügyviteli rész mutatja be a könyvelésre vonatkozó ügyrendet, a vevői követelések 

követését, a belső, termelési költségek nyilvántartását, eljárási kérdések kezelését, mint 

például a vevői megrendelések felvételét vagy a dokumentumok megőrzését.  

Amennyiben dolgozik a vállalkozásunkban ügyvéd, könyvelő, adó és pénzügyi 

tanácsadó, stb., azt ebben a részben érdemes megemlíteni.  

 

12. Környezeti hatások 

 

A szervezet környezetre gyakorolt hatásának bemutatása alapvető részéve vált az 

üzleti tervnek és egyben a befektetők figyelmének középpontjába került az utóbbi időkben. Le 

kell írnod az összes a termeléshez vagy szolgáltatáshoz kötődő folyamatot és azok környezeti 

hatását. Említsd meg az összes vonatkozó környezetvédelmi jogi előírást. Amennyiben 

vállalkozásod működése során hulladék keletkezik, írd le azokat a programokat, melyek 

segítségével minimalizálni vagy megszüntetni igyekszel a hulladék kibocsátást, biztosítva 

ezzel azt, hogy a vállalkozásnak világos környezetvédelmi irányelvei vannak. Érdemes 

csatolnod a környezetvédelemmel kapcsolatos intézmények jóváhagyását, tanúsítványát és 

engedélyét. 

 

13. Mérföldkövek és időtervezés 

 

Egy időterv képes időben összekapcsolni és szemléltetni az összes fontos üzleti célt, 

meghatározva az elérendő mérföldköveket. Az időterv egy vázlat, mely tartalmazza a kitűzött 

és megvalósított terveket, megmutatva az adott idő alatt végrehajtandó tevékenységek 

végrehajtóját és felelősét is. Hosszú távra tervezve érdemes több alternatív fejlődési pályát is 

felvázolni. Az időtervezés tekinthető egy kezdetleges stratégiai tervező eszköznek is. A 

stratégiai tervezés azonban kihívásokat rejt, hiszen nagyban függ az előrelátás képességétől és 

az üzleti tapasztalattól. A stratégiai tervezés minden egyes lépését érdemes szakemberekkel 

megvitatni.  

 

14. Kockázati tényezők 

 

Minden emberi tevékenység kockázatot rejt magában. Ebben a fejezetben kell feltárni 

az egyedi kockázati tényezőket és azt, hogy azok milyen hatást fejthetnek ki az üzletmenetre. 
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Az üzleti terv kockázati tényezőket felsoroltató része mutatja be a közelmúlt fontosabb 

problémáit, az elkerülhetetlen és/vagy lehetséges gondokat, illetve a legrosszabb eshetőséggel 

számoló forgatókönyvet („worst-case scenario”). Itt emelhetsz ki néhány, az üzletet 

esetlegesen gátló tényezőt, és itt kell megemlítened a kezelésükre (elkerülésükre, 

minimalizálásukra) vonatkozó tervedet. Az eddigi problémás eseményeket összefoglaló, 

naprakész összefoglaló a segítségedre lehet.  

 

15. Pénzügyi terv 

 

A pénzügyi terv az üzleti terv szerves részét képezi. Mivel meghatározott struktúra 

alapján épül fel és összeírása összetett, ezért érdemes egy külön fejezetet szentelni rá. Nagy 

valószínűséggel szükséged lesz egy közgazdász segítségére. Ezt a részt azonban soha nem 

szabad kihagyni, mivel a pénzügyekre vonatkozó információk nélkülözhetetlenek az üzleti 

tevékenységek során. A többi részterületre nem érvényesek a fenti sorok, a terv általános 

felépítése nagyban függ az üzleti tevékenység jellegétől. 

 

16. Mellékletek 

 

Minden olyan dokumentumot, elemzést és előrejelzést, mely tevékenységed 

hitelességét és megbízhatóságát alátámasztja érdemes a mellékletben közölni. Ilyenek lehet a 

termeléshez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok, mint például: szabadalmak, 

védjegyek, vagy a létesítményekről készült fotók. Ebbe a körbe tartoznak a jogi/szerződéses 

dokumentumok, például az együttműködési megállapodások. A melléklet tartalmazhatja még 

ezen kívül a marketing anyagokat (különböző marketing-és reklámanyagok, mint például a 

prospektusok, levelezések, vevői megrendelések és szerződések, magazin, újság és szakmai 

cikkek, stb.), a személyes fájlokat, a személyzetre vonatkozó adatokat (önéletrajzok néhány 

fontos alkalmazottat, referenciákat, munkaköri leírásokat és kulcspozíciókat) illetve az egyéb 

dokumentumok (például leltár, stb.) 

Az üzleti terv megírása nem az a tevékenység, amit egy óra alatt letudhatunk. Egy 

átlagos ember nem tapasztalt annak megírásában, nem ír ilyet nap mint nap. Emiatt az üzleti 

terv készítői rengeteg hibát követnek el, amikor felvázolják üzleti elképzeléseiket. A 

leggyakrabban előforduló problémák az üzleti terv kidolgozása során az alábbiak: 

 Félkész vevőelemzés 

 Felületes piac- és versenytárselemzés 

 Hiányzó vagy félkész tervek a vállalkozás erőforrásainak hasznosítására 

vonatkozóan, legyen szó gyártási-, vagy szolgáltatási folyamatról 

 Homályos ár- illetve marketing politika 

 Megalapozatlan vagy nem eléggé kidolgozott tervek és folyamatok 

 Rosszul végrehajtott prezentáció 

 Formális hibák 

Eltekintve a fent említett hibáktól, a vállalkozók gyakran túlságosan sok technikai 

részletet közölnek a termékeikkel vagy a használt technológiákkal kapcsolatosan vagy 

értelmetlenül nagy figyelmet fordítanak a gazdasági adatokra. 

 

1.3.Összegzés 
 

Nincs kétség afelől, hogy az üzleti terv elkészítése kulcskérdés egy sikeres vállalkozás 

menedzseléséhez. Sok kisvállalkozó nem azért megy tönkre, mert nem volt elegendő tőkéje, 

hanem sokkal inkább azért, mert nem volt üzleti tervük vagy nem fordított elég figyelmet 

annak kidolgozására. Ha részletesen megvizsgáljuk a tevékenységüket, kiderülhet, hogy nem 

volt üzleti tervük, vagy stratégiájuk a problémás területek felismerésére és elkerülésére. Az 
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üzleti terv sikeressége azon is múlik, mennyire bíznak elképzeléseink megvalósíthatóságában 

az érdekeltek, mennyire bizakodó az üzleti hangulat, és hogy hogyan prezentáljuk azt. 

 

Ellenőrző kérdések 
1. Milyen funkciót testesít meg egy üzleti terv? 

2. Milyen típusú üzleti terveket állíthatunk össze? 

 

Gyakorló feladatok 
1.  Találj ki egy nevet vállalkozásodnak. Keress rá az interneten (e-cégyjegyzék), 

hogy van-e már ilyen néven bejegyzett cég. Gondolkozz egy jó jelmondaton 

(szlogenen), ami jól visszaadja a vállalkozás lényegét és misszióját- 

2. Készíts “egyperces prezentációt” (lásd 1.4.1.) és add elő valakinek az ismerősök 

közül. 

3. Egy üzlet beindításához ismerned kell a vállalat piaci lehetőségeit, a szükséges 

erőforrásokat, a költséghatékonyság forrását, a versenyképesség alapját és a 

lehetséges veszélyforrásokat. 

 Azonosítsd a számodra releváns piaci szegmenseket, és a piac 

felvevőképességét. Próbáld megjósolni a piaci trendeket (csökkenés, növekvés) 

és becsüld meg saját piaci részesedésedet, értékesítésed volumenét, a fejlődési 

utakat, és a helyettesítő termékekkel járó lehetséges kockázatokat; 

 A szükséges erőforrások meghatározásába tartozik a termékek egységnyi 

erőforrás igényének kalkulációjától kezdve a teljes működés beruházási 

igényének meghatározása is. Kezdő vállalkozásod alapításához és 

működéséhez szükséges erőforrások összességének meghatározása a cél. A 

szükséges erőforrásokra vonatkozóan készítsd szükség-hierarchiát, ami 

sorrendet képez a szükséges források között és rávilágít a kockázatokra.  

 A gazdasági hatékonyság érdekében, próbáld bizonyítani, hogy képes vagy 

időben fizetni és eleget tennie kötelességeidnek a meghatározott mértékben. 

Ezen felül próbáld meghatározni a gazdaságosság és nyereségesség 

fordulópontjait.  

 Azonosítsd a legfontosabb versenytársaidat, értékeld erősségeidet és 

gyengeségeidet a versenytársak képességeit figyelembe véve. 

 A kockázati tényezők esetén azonosítsd a leginkább aggodalomra okot adó 

területeket.  

4. A begyűjtött adatok alapján az alábbi SWOT elemzéseket készítsd el: 

 Terméked vagy szolgáltatásod SWOT analízise, 

 Versenytársak SWOT analízise, 

 Saját vállalkozásod SWOT analízise. 

5. A fejezetben tárgyalt részek alapján (Üzlet bemutatása, Iparági háttér, 

Piacelemzés, Vevőelemzés) készítsd el vállalkozásod üzleti tervét. A későbbiek 

során kidolgozhatod a fejezeteket, használj több adatot, térj ki a részletekre, és 

készíts egy pár változatot az üzleti terv összefoglalójára, annak megfelelően, hogy 

kinek szeretnéd azt bemutatni. 
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2.Hogyan írjunk üzleti tervet? 
 

A fejezet célja, hogy végigvezessen az üzleti terv összeállításának lépésein.  

A fejezet elolvasása, és feladatainak elvégzése után képes leszel:  

 Az üzleti terv alfejezeteinek (6-14) összeállítására,  

 Egy részletes üzleti terv összeírására (a konkrét adatok nélkül). 

  

2.1.Üzleti terv kidolgozása 
 

Az előző fejezetben összefoglaltuk az összes lényeges részterületet, amire 

vonatkozóan adatot kell gyűjtenünk ha üzleti tervet készítünk. A soron következő fejezetben 

ezeket a részterületeket fogjuk sorra venni és megmutatjuk lépésről lépésre, hogy hogyan 

dolgozd ki ezeket a témákat részletesen. Ez a rész példaként szerepel az anyagban kezdő 

vállalkozók számára, akik saját üzleti tervüket készülnek kidolgozni. Ahhoz, hogy az üzleti 

terv kidolgozásának lépéseit még egyszerűbbé tegyük, az alfejezetekhez megválaszolandó 

kérdéseket rendeltünk. Választ adva az összes itt felsorolt kérdésre képes leszel összeállítani 

vállalkozásod üzleti tervét. Az előző fejezetben már felsoroltuk azokat a kérdéseket, amelyek 

az Üzleti tevékenység, Ágazati háttér, Piacelemzés és Vevőelemzés alfejezetekre vonatkoznak, 

ezért azokat még egyszer nem ismertetjük.  

 

2.1.1.Termékpaletta és szolgáltatási kör bemutatása 
 

A termékek bemutatását célzó fejezet hossza nem lehet több négy oldalnál. Nagyon 

részletes és átfogó anyagot kell készítenünk, mely bemutatja az összes terméket/szolgáltatást 

és a hozzájuk tartozó kiegészítő termékeket/szolgáltatásokat is. Ezen kívül ki kell térnünk a 

termékek megkülönböztető jellemzőire és a jövőbeli fejlesztési tervekre is. Ezt a fejezetet 

további négy alfejezetre bonthatjuk: Termék vagy szolgáltatás leírása, Tulajdonjogi 

jellemzők, Jövőbeli fejlesztési tervek, Termék megbízhatósága.   

 

1. Termelés vagy szolgáltatás leírása 

 

Ebben a pontban kell a legrészletesebben bemutatni a termék vagy szolgáltatás 

tulajdonságait. A fejezet kidolgozása során legyünk figyelmesek az alábbiakra  

 Mi a terméked vagy szolgáltatásod célja?  

 Hogyan képes a termék vagy szolgáltatás ezt a célt ellátni? 

 Hétköznapi használatra vagy luxuscikknek szánt termékekről van szó?  

 Mik a terméked sajátosságai? (design, minőség, képességek, stb.)?  

 Milyen hosszú a termék technikai élettartama?  

 Hogyan lehet a hasonló termékekkel összehasonlítani?  

 Jellemző a terméktípusra a gyors elévülés, a divathatás, az egyéb trendek?  

 Milyen fejlődési szakaszban jár most a termék? Az alábbiakat kell megfontolni: 

 Csak egy ötlet, amit életképes prototípussá, próbatermékké kell 

átalakítani,  

 Kész prototípus vagy próbatermék, 

 Készen állnak a termékminták, 

 Készen áll a mintadarab, vagy 

 a termelés készenlétben van, vagy már zajlik is. 

 Hogyan készül a terméked?  

 A termelési folyamat mekkora részét végzik alvállalkozók?  
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 Késztermék vagy alkatrész a gyártási folyamat eredménye?  

 A vállalkozás jövője függ másoktól is?  

Ahhoz, hogy demonstráljuk a fent leírtakat, a Nagymama kertjéből nevű 

példavállalkozásunk termék előállítását mutatjuk be az alábbiakban.  

 
2. Tulajdonjogi jellemzők 

 

Ez a rész akkor lényeges, ha a termékünk vagy szolgáltatásunk mögött valamilyen 

szabadalom vagy licence rejlik. Ahhoz, hogy kidolgozzuk ezt a fejezetet, az alábbi kérdéseket 

kell magunknak megválaszolni: 

 Lehetséges-e a termék szabadalmi, szerzői jogi, védjegy általi védelme?  

 Milyen jogi védelmet nyújtanak ezek a formák?  

 Mik a jogszabályi vagy engedélyezési követelmények melyeket a kormányzati 

ügynökségek, ipari, kereskedelmi szervezetek megkövetelnek?  

 

3. Jövőbeli fejlesztési tervek 
 

 Milyen termékfejlesztési terveid vannak a vevőid változó igényeinek kielégítésére 

saját ágazatodban, esetleg már iparágakban?  

...                       Termékleírás– Friss zöldség saláták 

“Nagymama kertjéből” 

Salátánk fontos vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz. A nyers 

zöldségek segítenek megőrizni egészségünket és védelmet nyújthatnak 

számtalan betegséggel szemben. A különböző összeállítású idényzöldségekből 

készülő saláták gyors felfrissülést nyújtanak, akár délelőtti vagy délutáni 

falatnak, akár egy teljes értékű étkezés gyanánt fogyasztjuk őket.  

Frissen készülő, igény szerint összeállított salátáink könnyen 

emészthetőek és egyszerűen szállíthatóak. Hisszük, hogy vevőink mindennapi 

étrendjében helye van termékeinknek.  

Minden nap friss zöldségekből frissen készülnek salátáink, melyeket 

speciális hűtődobozokban tárolunk, megóvva az alapanyagokat a gyorsan 

bekövetkező romlástól, barnulástól. Minden salátánk alapeleme a saláta levél 

és a hagymakarika. Ezen felül minden késztermékünk tartalmaz legalább 

három idényzöldséget még.  

Nincs más vállalkozás az adott bevásárlóközpontokban, melyek hasonló 

salátákat árulnának. Tisztában vagyunk vele, hogy a legtöbb (hanem minden) 

ember érdekelt az egészséges táplálkozásban – a saláták egyben divatosak is 

lehetnek – és hogy ezeknek a termékek piacán bizakodó, növekedésre okot adó 

a hangulat.  

Versenyelőnyünk, hogy minden folyamatunkat önmagunk végezzük, 

kizárólag a zöldségtermelőktől függ tevékenységünk. Mivel azonban három 

különböző beszállítótól vesszük termékeinket, a beszállítói kockázat általuk 

csökkenthető. 

... 
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 Befolyásolják-e a termelési, iparági vagy piaci ciklusod a terméked fejlesztését? Ha 

igen, mely szakasz érinti a terméket jelenleg? (Határozd meg a szakaszt és fejtsd ki 

részletesen).  

o Bevezetés szakasza 

o  Növekedés szakasza 

o  Érettség szakasza 

 

4. Termék megbízhatóság 

 

A termék bemutatását célzó fejezet utolsó részterülete a termék vagy szolgáltatás 

megbízhatóságát bemutató alfejezet. Ennek az alfejezetnek a kidolgozásához, válaszold meg 

az alábbi kérdéseket:  

 Van-e olyan szakember, aki támogathatja (esetleg kétséget ébreszthet) a vevőkben a 

termékedre vonatkozó garanciák és felelősségek tekintetében?  

 Milyen típusú garancia vonatkozik a termékedre? Mik a garancia érvényesítésének 

követelményei?  

 Milyen teszteket, műszaki tanulmányokat végeztek a termékkel kapcsolatosan?  

 Ha több terméket együtt forgalmazol, hogyan hat az egyik termék alkalmazása a 

másikra? (Kiegészítő termékek esetére) 

 Milyen tényezők alapján hasonlíthatóak össze termékeid a versenytársak hasonló 

termékeivel? (Megbízhatóság szempontjából)  

 Vannak-e, és ha igen, mik az előállítás különleges körülményei? (pl.: tiszta térben 

állítják elő, stb.) 

 Mik a szervizelési vagy felújítási igények a termék esetén? (Gondoljunk például 

gépjárművekre, tartós fogyasztási cikkekre, stb. )  

 Amennyiben a terméked egy eszköz részegysége, mekkora megbízhatósági faktorral 

bír? (Továbbszerelés esetén lényeges) 

 Milyen szervizszolgáltatásokat nyújtasz?  

 Hogyan képes a szerviztevékenység növelni a profitot?  

A termékre vonatkozó rész kidolgozásánál mindannyian követhetünk el hibákat, ezért 

a szakemberek az alábbi hibák elkerülését javasolják:  

 Zavaros, kétértelmű, hosszas és bonyolult leírások.  

 A terméknél nem mutatunk be semmilyen egyedi, új, jobb jellemzőt a hasonló 

termékekhez képest.  

 Túl sok a helyesbítés illetve a bizonytalan rész a szabályozásokra vonatkozóan.  

 A vállalkozók nem foglalkoznak a piaci igényekkel és a versennyel, és nem készítenek 

jövőre vonatkozó terveket, mellyel készülnek a piaci növekedésre, a termékek 

javítására, vagy legalább a piaci pozíció megőrzésére.  

 A vállalkozó nem tud a megbízhatóságra, karbantartásra vagy korszerűsítésre 

vonatkozó adatokkal szolgálni.  

 

2.1.2.Versenytárselemzés 
 

Egy vállalkozás sem kerülheti el a versengést, se rövid se hosszú távon. A 

versenyelemzés (vagy versenytárselemzés) a konkurens termékek elemzését és bemutatását 

tartalmazza azért, hogy segítse megérteni a piac működését és elősegítse az alkalmazkodást. 

Ez a fejezet nem lehet két-három oldalnál hosszabb. Arra szolgál, hogy megmutassa, teljes 

mértékben tudatában vagy a piacodat befolyásoló versenyerőkkel Általában az alábbi 

alfejezetből áll ez a rész:  

1. Versenytársi profil 



29 
 

2. Termék/szolgáltatás összehasonlítás 

3. Erősségek és gyengeségek elemzése.  

Akárcsak a korábbi fejezetnél, haladj végig a kérdéseket, hogy sikeresen kidolgozhasd 

ezt a részt.  

1. Versenytársi profil 

A versenytársi profil elkészítése rendkívül egyszerű. Meg kell mutatnod, ki 

befolyásolhatja leginkább üzleti tevékenységedet! 

 Ki a legközelebbi és legnagyobb versenytársad?  

 Növekszik, csökken vagy stagnál versenytársad vállalkozása? Miért?  

 Mekkora a konkurens cég és hány alkalmazottja van? 

 Van adatot a beszállítóiról vagy a vevőiről?  

 Mekkora a piaci részesedésük? 

 

 
2. Termék/Szolgáltatás összehasonlítás 

Amikor termékeidet a versenytársak termékeivel hasonlítod össze ne csak az árakat, de 

az értékesítési módszereket, a termékről alkotott véleményt és a stratégiátokat is vedd 

figyelembe. Ne felejts el egy általános összehasonlítást is elkészíteni, mely tartalmazza a két 

cég teljes körű összehasonlítását is.  

 Melyek a hasonlóságok és a különbségek a te és a konkurencia vállalkozása között?  

 Mi képezi az összehasonlítás alapját?   

 Termékelőnyök 

 Ár  

 Termék promóció 

 Használt technológia/innováció 

 Egyéb 

Versenytársi profil – Nagymama kertjéből 

Legerősebb versenytársunk jelenleg Mr. Chin és családi vállalkozása, 

mely kínai gyorsételeket ajánl. A cégük már 10 éve jelen van a piacon, 

ugyanazon a helyen, a bevásárlóközpont régi szárnyában. Családi 

vállalkozásról van szó, a család a tulajdonosa a cégnek. Eltekintve egy-két 

idénymunkástól a cégük nem alkalmaz, csak családtagokat.  

A vállalkozás 10 éve kezdett egy kis standdal a bevásárlóközpontban. 

Négy évvel később egy 16 fő számára helyet biztosító helyiséget bérelt, egy 

önálló konyhával. Az ezt követő 3 évben még jobban ment a vállalkozásnak és 

egy újabb üzlethelyet béreltek, így növelve 16-ről 40 fősre a vendéghelyeiket. 

Azóta tartják ezt a méretet.   

Az alkalmazottak a család tagjai: Mr. Chin a séf, Mrs. Chin és a két 

gyerekük pedig pincérként és pénztárosként dolgoznak. Nyaranta felvesznek 

egy idénymunkást, hogy segítsen a munkában.  

Mr Chin három szerez be árut egy helyi nagykereskedői lánctól, akik 

széles választékban kínálják termékeit kiskereskedők számára.  

Mr Chin étterme a legnagyobb a bevásárlóközpontban és a piac közel 

38%-át uralják.  
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 Mely szempontok alapján vagy jobb versenytársadnál?  

 Mit tanultál meg a verseny tanulmányozása során?  

 Hogyan látják az ügyfeleid a termékedet/szolgáltatásodat a versenytárs 

termékeivel/szolgáltatásaival összehasonlítva?  

 Mit tudsz a hasonló, de még a te piacodon nem jelenlévő cégekről?  

 Amennyiben nincs jelenleg (releváns) versenytársad, milyen versenytárs lehetne nálad 

is sikeresebb? 

 Veszélyt jelentesz a versenytársaidra nézve, hogy elérjék hosszú távú céljaikat? 

Befolyásolhatod az ő megítélésüket?  

 Tevékenységeddel komoly hatást gyakorolhatsz a nyereségességükre? (Megtesznek 

mindent azért, hogy legyőzzenek a versenyben?)  

 

Álljon itt néhány példa, bemutatva azokat a gyakori hibákat, amelyet a 

versenytársat bemutató részben követnek el az üzleti terv készítői, de te elkerülhetsz 

követve utasításainkat: 

  

 Azonosítsd a fő versenytársakat, elemezd céljaikat, stratégiájukat, gyengeségüket és 

erősségeiket.  

 Ne becsüld alá a verseny erejét és a potenciális erősségeiket.  

 Erősítsd versenyelőnyeidet! – Miben vagy jobb mint a többiek?  

 Dolgozz ki egy stratégiát amivel megszüntetheted a jelenleg fennálló vagy a jövőben 

felmerülő versenykényszereket.  

 Ne gondold, hogy nincsenek versenytársak a piacon! 

 Ismerd a versenytársaid üzleti terveit és üzleti ciklusait. 

 

2.1.3.Marketing tervezés és marketing stratégia 
 

A marketing stratégia terjedelme 2-3 oldal legyen. A cél, hogy bemutasd milyen 

szinten szeretnél betörni a piacra, hogyan készülsz fenntartani a piaci pozíciódat, a kívánt 

piaci részesedést, és elérni a kitűzött gazdasági célokat.  

1. Piaci penetrációs célok 

2. Árazás és csomagolás  

3. Értékesítés és disztribúció 

4. Az eladás utáni szolgáltatások és garancia politikák 

5. Reklám és PR 

1. Piaci penetrációs célok 

 Mi a terméked vonzereje?  

 Mi a termék különlegessége vagy újdonsága?  

 Hogyan kívánod felkelteni és fenntartani vevőid érdeklődését?  

 Hogyan kívánod bővíteni piacodat?  

 Milyen időtávon?  

 Mely célcsoportokra kívánsz koncentrálni? (Nem lehetséges minden vevői igényt 

kielégíteni)  

 Hogyan azonosítod a lehetséges vevőidet?  

 Hogyan tartod a kapcsolatot az érintettekkel? 

 Mi alapján döntöd el, hogy kivel teremtesz üzleti kapcsolatot?  

 Milyen sorrendben?  

2. Árazás és csomagolás 

 Pontosan hogyan néz ki a termék csomagolása (Törekedj a pontos leírásra) 

 Könnyen megkülönböztethető a terméked csomagolása a versenytársak termékeitől? 
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(Írd le a megkülönböztető jegyeket.) 

 Mi az, ami felkelti a vevők érdeklődését a termékeddel kapcsolatosan és vásárlásra 

ösztönzi őket? (Akkor is ha csak a csomagolás miatt vennék meg.)  

 Mi az árazási stratégiád?  

 Alacsony vagy magas profitréssel dolgozol?  

 Mi a helyzet a kedvezményekkel?  

 Mekkora haszonkulccsal dolgoznak a viszonteladóid?  

 Hogyan változtatod az árazási stratégiádat?  

 Hogyan veszed figyelembe a K+F fejlesztés költségeket az árképzésnél?  

 Milyen árversenyre számítasz a vevőiddel?  

 Mik a tevékenységed kritikus ellátási és igényoldalon jelentkező tényezői?  

 Hogyan áll össze a követelésekre és kötelezettségekre vonatkozó szabályzatod?  

3. Értékesítés és disztribúció 

 Tervezel nyitni kiskereskedelmi egységet, esetleg on-line áruházat? 

 Saját oldalt használnál, vagy más portálain keresztül értékesítenél? 

 Van saját szervered? Készül vásárolni egyet? 

 Számoltál a domain név igénylési és fenntartási költségeivel? 

 Tudod, hogyan kell domain nevet regisztrálni? 

 Ha lesz saját weboldalad, alkalmas less web shop üzemeltetésére is?  

 

 

Példa 

 
 

 Hány értékesítő dolgozik a cégednél?  

 Az alkalmazottak mekkora része értékesítési képviselő?  

 Foglalkoztatnál ideiglenesen is alkalmazottakat? 

 Milyen teljesítménybérezést alkalmazol? Mi szerepel az értékesítők szerződésében? 

 Milyen a jutalék rendszer? 

 Mi jellemzi az értékesítési folyamatot? 

 Milyen célokat, mérföldköveket állítottál fel, hogy elérd a kitűzött vállalati 

célt? 

 Határozd meg az átlagos rendelés nagyságot vevőnként.  

 Becsüld meg, mennyi megismételt rendelésre számítasz.  

 Milyen földrajzi határokon belül számítasz az értékesítésre? 

 Vállalsz szállítmányozást? Milyen szállítóeszközzel? 

Webshop – Nagyi kutyust gondoz 

A “Nagyi kutyust gondoz” már regisztrált saját maga számára egy 

domain nevet a www.nagyikutyustgondoz.hu –t. Látogass el az oldalra, és 

használd az ottani online szolgáltatásainkat. Csak ki kell töltenie az 

ügyfeleknek egy rövid kérdőívet (amely a személyes alapadatokra vonatkozik) 

és meghatározni az igényelt szolgáltatatást (ez számos kérdésen 

végighaladva történik). Az e-mailek kezelését adminisztratív kollégánk végzi, 

ezért garantáljuk, hogy 3 órán belül reagálunk megkeresésükre.  

 

Az oldal bérlése 400 forint havonta. A legnagyobb költség az oldal 

létrehozása volt, közel 10.000 forint. Az oldal kezeléséért egy külső 

vállalkozás havi 3000 forintot kér.  

http://www.nagyikutyustgondoz.hu/
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4. Eladás utáni szolgáltatások és garancia politikák 

 Milyen típusú és szintű jótállást biztosítasz a termékekhez? 

 Hogyan biztosítod ezt? 

 Hogyan befolyásolhatja a garanciaszolgáltatás a nyereségességedet? 

 Van panaszkezelési ügyrended? 

 Hogyan kezeled majd a panasszal érkező ügyfeleket? 

5. Reklám 

 Milyen módszerrel kívánod reklámozni termékedet/szolgáltatásodat? 

 Hányfajta marketing eszközt, kommunikációs módot kívánsz felhasználni?  

 Mely médiumokban hirdetnél? (Jelöld be és jellemezd). 

 Napilapok, magazinok 

 Szakmai újságok 

 TV 

 Rádió 

 Saját vállalkozásodon belül szervezed a reklámtevékenységet vagy egy profi 

külső céget bízol meg ezzel? 

 Mekkora összeget szánsz az egyes reklámtevékenységekre? 

 Tervezed, hogy kiállításokon vagy vásárokon mutatod be termékeidet? 

 Mely vásárokon, szakmai kiállításokon tervezel részt venni a következő évben? 

 Mekkora költségekkel járhat ez?  

 

Példa: 

 
 

Bemutató egy kiállításon – Nagyi kutyust gondoz 

Leírás:  

A tevékenység jellegéből adódóan a megye két legnagyobb nemzetközi 

kutyakiállításán tervezünk megjelenni, illetve két helyi rendezvényen mutatjuk be 

szolgáltatásainkat. Az összes rendezvényt szeptember és október hónapok folyamán 

tartják: 

Szeptember 12 – “Vau” Nemzetközi Kutyakiállítás 

Szeptember 22 –“Szimat” Nemzetközi Vadászkutya Expo  

Október 3.  – Miskolci Labrador Találkozó 

Október 16. –“Ebcsont”- Kistestű Kutyusok Találkája 

A rendezvényeket a helyi sportcsarnokban rendezik. 

Költségek:  

Lehetőség nyílt arra, hogy mindkét nemzetközi kiállításra elővételbe váltsunk 

kedvezményes kombó-jegyet, mely belépést biztosít a rendezvényekre kettő, a céget 

képviselő alkalmazottnak és tartalmazza az energia költségeket. A bérlet így 50.000 

forintba került, de ehhez hozzájön még az erre a két alkalomra készített katalógusok 

ára, ami még 25.000 forint kiadást jelent.  

 

Költségek:  

A helyi két rendezvényre kiállítóhelyet kell foglalni. A Labrador Találkozóra 

5.000 forint volt a helypénz, míg az Ebcsontra (tekintve, hogy nagyobb rendezvényről 

van szó) 7.5000 forint volt a standok megváltásának díja.. 

 

Összes költségek: 50.000 + 25.000 + 5.000 + 7.500 = 87.500 

Várható bevétel: 200.000 

Várható nyereség: 200.000-87.500=112.500   
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 Van-e a PR tevékenység felelős külön személy a cégnél? 

 Alkalmazol-e internetes promóciót? 

 Van-e már (és ha nincs) tervezel-e saját weboldalt. Ha tervben van mikorra? 

 Elektronikusan kezeled az ügyféladatokat? 

 Közösségi média oldalakat kívánsz-e alkalmazni, hogy fellendítsd a terméked 

értékesítését? 

A marketing terv készítése során igyekezz elkerülni a következő gyakori hibákat:  

 Ne keverd össze a marketing és értékesítési tevékenységet. Az értékesítés célzottan az 

ügyfelek kezelésének művészete, míg a marketing tevékenység alapvetően a termékkel 

kapcsolatos érdeklődés felkeltésében, a partnerek felkutatásában, illetve a vevői 

igények kielégítésére specializálódott alkalmazott tudománynak tekinthető.  

 Gondot okozhat, ha nem megfelelően alakítod ki áraidat. Próbáld az előállítási, 

marketing és értékesítési költségeid figyelembe vételével kialakítani áraidat. (Emellett 

azonban az ár a vevők szemében a termék értékének meghatározója is egyben. A túl 

alacsony árak ugyanúgy elriaszthatják a vevőket, mint a túl magasak.)  

 Hiba azt gondolnod, hogy értékesítés (boltban vagy gyártótól direkt módon) a 

legrövidebb alatt és a legkisebb költségek mellett lesz a legjobb. Az értékesítőknek 

általában egy évbe kerül, míg megismerik a termékeket és az értékesítési pontokat 

(vevőket). Kezdő vállalkozóknak azt javasoljuk, hogy tapasztalt eladókat 

(értékesítőket) vagy jó hírű disztribútorokat bízzon meg, mert így a tanulási idő 

jelentősen lerövidíthető.  

 Tévedés azt gondolni, hogy ugyanannyi időbe telik, ha saját értékesítővel vagy 

megbízott ügynökön keresztül értékesítem a terméket.  

 Gond lehet, ha nem tudok a termékemről a többi versenytárs termékeitől eltérő 

jellemzőket felvonultatni. 

 Ne próbáljuk meg hirtelen kitölteni a vonzónak tűnő, de egymástól teljesen független 

piaci réseket.  

 Túl nagyravágyó, irreális vagy elérhetetlen marketing stratégiát ne dolgozzunk ki.  

 Ne becsüljük le a márkanevek és a csomagolás fontosságát.  

 

2.1.4.Megvalósítási terv – Termeléstervezés 
 

Ez a rész tartalmazza a részletes leírását a termék előállításának vagy a szolgáltatás 

nyújtásának. Ezen felül itt jelenik meg a szervezet irányításának, a kilátások és tervek 

bemutatása. A korábbi fejezetekkel ellentétben itt jóval több ábrára is diagramra lesz 

szükségünk, hogy részletesen bemutassuk a vállalat működését. A megvalósítási terv a 

következő szakaszokból áll: 

1. Termelési folyamatok, műveletek – Termelési terv 

2. Vezetés és tulajdoni viszonyok – Szervezeti felépítés és vezetés 

3. Ügyrend és alkalmazottak 

4. Főbb kockázatok és problémák 

5. Pénzügyi adatok és előrejelzések (A pénzügyi adatokat közölhetjük ebben az 

alfejezetben, de a mi jegyzetünkben egy különálló részt szenteltünk neki.) 

A terv részleteinek írásos ismertetése minden fejezetnél fontos, de a megvalósítási 

tervnél elkerülhetetlen, ugyanis itt szerepel a legtöbb ábra és adat. Fontos, hogy a 

legfontosabb adatokat összefoglaljuk és egy rendezett átlátható formában prezentáljuk azt az 

alfejezet végén. Különféle táblázatokat és diagramokat gyakran érdemes használni a jobb 

érthetőség érdekében ennél a fejezetnél. 

1. Termelési folyamatok, műveletek – Termelési terv 

3-5 oldalban érdemes összefoglalni ezt a területet, amelyben bemutatod, hogyan 

készülnek el a termékeid költséghatékonyan és hogyan készülsz fel az értékesítésre. A 
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legfontosabb területek, amelyeket meg kell említened: 

 Telephely  

 Hol akarod gyártani a termékeket? 

 Szükséges a gyártáshoz valamilyen különleges üzem vagy létesítmény? 

  Milyen ezeknek a létesítményeknek a felszereltsége? (Itt kell részletezned az 

termelőkapacitásaidat, a termelés folyamatát és a hozzá tartozó eszközöket.) 

 Amennyiben szolgáltatást nyújtasz, igényel-e valamilyen speciális helyet a 

szolgáltatás?  

 Mire van szükséged a szolgáltatásodhoz? Milyen engedélyekhez kötött a 

szolgáltatás nyújtása? 

 Mik a jelenlegi hely előnyei/hátrányai: 

 Vevőkhöz való közelség? 

 Forrásokhoz, munkaerőhöz, tőkéhez való közelség? 

 Energia, közlekedés vagy egyéb forrásokhoz való hozzáférés? 

 Törvény adta lehetőségekhez való hozzáférés? 

 Milyen a telephely az alábbi jellemzők alapján: 

 Méret? 

 Felépítés? 

 Környezet? (Állandó a környék környezeti állapota, vagy romlást 

tapasztalhatunk?) 

 Milyen hosszú vagy rövid távú igényeid vannak az alábbiakra vonatkozóan: 

 Létesítmények/telephely?  

 Felújítás és költségei?  

 További üzemek vagy üzembővítések?  

 Új létesítmények?  

 Hogyan hat a telephely elhelyezkedése a működési költségeidre?  

 Milyen egyéb üzemek vannak a környéken?  

  

 

 Létesítmények és berendezések 

 Vásárolt vagy bérelt berendezéseket használsz? 

 Terheli-e jelzálog az épületet? 

 Figyelembe vettél minden szükséges előírást és követelményt (pihenésre, 

higiéniára, raktárterületre, gyártási és összeszerelési cellákra vonatkozóan)? 

 A létesítmény tervezésénél gondoltál-e a jövőbeli fejlesztésekre, bővítésekre? 

 Figyelembe vetted-e a problémamentes gyártás (leállás kiküszöbölése) 

feltételrendszerét a létesítmények és eszközök esetében?  

 Mekkora a gyártórendszer kibocsátási kapacitása, átbocsátóképessége? 

 értékben kifejezve? 

 termékben (darab)?  

 hogyan növelhetnéd ezt?  

 hogyan áll össze a termelési ciklusod? 

 Milyen elrendezésű az üzem? A gyártási folyamatoknak megfelelő 

funkcionális vonalszerű elrendezésű vagy az aktuálisan gyártott termékekhez 

igazított vonalgyártás került kialakításra? 

 Milyen a számítógépes ellátottsága a cégnek? 

 Van-e internet a cégnél? 

 Van-e belső kommunikációs hálózat a cégnél? 

 Gyártási tevékenységek, műveletek 

 Milyen módon kívánod elérni a tervezett kibocsátási szintet (a szolgáltatás 

szintjét)?  
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 Mely tevékenységeket végzed el “házon belül”?  

 Melyek azok a komplex módszerek, amiket alkalmazol a 

termelés során?  

 A piaci megjelenés pillanatában mely tevékenységeket fogják 

alvállalkozók elvégezni? 

 Melyek lesznek azok a tevékenységek? 

 Milyen alapanyagokra és alkatrészekre van szükséged a termeléshez? 

 Melyek az alapvető alkatrészei a termékeidnek?  

 Honnan származnak ezek az alapvető alkatrészek?  

 Van olyan alapvető alkatrész, amelyet kizárólag egy szállítótól 

kapsz meg?  

 Hiba esetére fel készültél-e helyettes beszállító vagy értékesítő 

bekapcsolására a rendszerbe?  

 Milyen hosszú az anyagok szállítási ideje?  

 A beérkező anyagok tekintetében milyen minőségi szintet kell 

elérnie a beszállítónak, ahhoz, hogy elfogadd a termékét?  

 Van-e egy meghatározott sorrend, amit követni kell a termelés 

során, ahol egymáshoz kapcsolódnak a termelőhelyek? 

 Az anyag- és munkaköltségeket felosztottad az egyedi 

termékekre? (ABC, hagyományos költségfelosztási módszerek)  

 Hogyan számítod ki az olyan indirekt költségeket, (mint a 

raktározási, segédberendezések miatt keletkező, vezetői és 

adminisztratív költségek, adók, értékcsökkenés, biztosítás, 

kamatköltség, stb.)? 

 Milyen eszközökkel kontrollálod a termelési folyamataidat?  

 Hogyan kezeled az üzemeltetésre és munkahelyi biztonságra 

vonatkozó dokumentumokat?  

 Milyen minőségügyi rendszert használsz?  

 Mi jellemzi a leltározási rendet?  

 Mekkora biztonsági készletekkel dolgozol (figyelembe véve a 

változó keresletet)?  

 Milyen készletgazdálkodási elvet követsz (fix, vagy ciklikus 

készletgazdálkodás)?  

 Mennyi a terméked eltarthatósági ideje?  

 Összességében milyen gyártási vagy műveleti előnyei vannak a 

gyártórendszerednek?  

 

 Dolgozói nézőpont 

 Milyen hatásai lehetnek egy esetleges sztrájknak vagy szakszervezeti 

megmozdulásnak? Milyen képzési igényei vannak a dolgozóknak? 

 Milyen hatást gyakorol a bérezésre a gyártási struktúra vagy a normák/kvóták 

megváltozása? 

 Hogyan tudod a legtöbbet kihozni az alkalmazottaidból? 

 Képesek az alkalmazottak egy időben több gépet irányítani vagy egyszerre 

több feladatot is végezni? 

 

 Gazdasági és környezeti hatások 

A vállalat tevékenysége által okozott környezeti és társadalmi hatások 

bemutatására szolgál a következő rész. Részletesen térj ki a hulladékkezelés módjára, 

figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat és korlátozásokat. Ilyen lehet a 

környezetszennyezés bármely formája akár a zaj is. Világíts rá minden olyan pozitív 
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hozadékra, melyet céget biztosít a helyi közösségnek. Szolgálj bizonyítékokkal a 

vállalatod tovagyűrűző pozitív hatásairól, amelyek segítik a többi cég fejlődését is.  

 Milyen gazdasági és környezeti hatása van a vállalat tevékenységének az adott 

területen és általában a helyi közösségek életében? Azonosítsd és vázold fel a 

létrejövő előnyöket az alábbi fő területeken:  

 munkahelyteremtés,  

 beszállítói kör nyeresége,  

 létező vállalkozások régióba vonzása és új cégek inspirálása. 

 

A korábbi fejezetekhez hasonlóan álljanak itt a tanácsok illetve a leggyakoribb hibák: 

 A termelési folyamatokhoz kapcsolódó: műveleteket, esetleges alternatív megoldásokat 

a költségeket (adók, szállítás, üzembe helyezés, karbantartás, stb.), gépkapacitást, 

szerviztevékenységet, szállítási időt, stb. nem megfelelően mérik fel.  

 A kiegészítő eszközök és rendszerek nem megfelelő kezelése. Pl.: vízelvezetés, 

szellőztető rendszerek, világítótestek stb.  

 A munkacsoportok működése, az anyagok kezelése, a munkakörülmények, esetleg 

utazási költségek rosszul tervezettek.  

 Személyzetre vonatkozó kérdések hibás tervezése és kezelése. Ilyen lehet például: új 

alkalmazottak felvétele, leállások és túlóra kezelése, extra műszakok bérezése, 

alvállalkozói csoportok kezelése, leltár, stb..  

 A meglévő kapacitásokat nem optimalizálják a cégen belül. A karbantartási költségek 

szintje nem fenntarthatóan alacsony.   

 Alkalmatlan költségkezelési módszerek alkalmazása (fix, változó, indirekt költségek 

azonosítása, számítása).  

 Nem képes a cég a készleteket a megfelelő szintek között tartani, nincs működő 

készletgazdálkodási rendszer. A beszerzési folyamatok kontrollálása elégtelen.  

 Rossz HR tevékenység és toborzási gyakorlat. Kevés figyelmet szentelnek a toborzási 

és képzési folyamatokra. Nem figyelnek a bér és béren kívüli juttatások egyensúlyára, 

a szakszervezeti befolyásra, és a társaság szabályaiban rögzített munkahelyi 

elvárásokra.  

 A környezeti (alapvetően jogilag szabályozott) és gazdasági következmények 

alulbecslése.  

 Nem képes a vállalkozás előre tervezni a vevői igényekkel és ennek megfelelően a 

gyártás telephelyének, üzemeinek, felszereléseinek tervezett változtatásával. 

 

2.1.5.Megvalósítási terv – Szervezeti felépítés és vezetés 
 

A szervezeti felépítésre vonatkozó rész maximum 2-3 oldal hosszúságú legyen. Ennek 

a fejezetnek a célja, hogy bebizonyítsd, a vezető poszton lévők képesek és alkalmasak 

feladatuk ellátására, és kezükben van az összes olyan nyerő kártya, amivel sikeressé tehetik a 

vállalkozást. 

 Mint a vállalkozás tulajdonosa, miért döntöttél úgy, hogy ezen az üzleti területen 

kívánsz tevékenykedni? 

 Milyen szakmai tapasztalattal rendelkezel ezen az üzleti területen? 

 Milyen vezetői tapasztalattal rendelkezel? 

 Alkalmasnak gondolod magad ennek a feladatnak az ellátásához? 

 Egyedüli tulajdonosa vagy ennek a cégnek? 
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 Milyen a cég szervezeti felépítése? 

 Kik jelentik a szakmai csapatod magját? (Ügyvéd, könyvelő, adószakértő, 

szakszervezeti vezető, hitelintézeti tanácsadó, PR specialista, IT szakértő, 

egyéb tanácsadó (marketing-medzsment), stb? 

 Tisztában vannak az alkalmazottak azzal, hogy kinek kell jelentést tenniük 

munkájukról (hivatali útvonal)?  

 Tisztázott a felelősségi körük? 

 A cég mely részlegein dolgoznak? 

 Készülsz-e és ha igen hogyan gondolod megváltoztatni a szervezet felépítését az első 

év után? 

 Kik a kiemelt vezetőid? 

 Milyen szakmai háttérrel rendelkeznek? 

 Hogyan kívánod őket a cégnél tartani? 

 Van-e terved arra az esetre, ha egy kulcsszereplő kiesik a rendszerből? Hogyan 

oldod meg a kieső szakértelem és tudás pótlását, úgy, hogy a szervezet tanulási 

görbéje nem változik? 

 Köt-e a cég életbiztosítást a kulcsemberekre?  

 Milyen mértékben biztosítottak a cég kulcsemberei? Mekkora a 

kedvezményezett összege? 

 Kik a feladatok végrehajtói? 

 Milyen előnyöket hordoznak ezek az alkalmazottak a cég számára (új projektek 

hoznak, üzleti kapcsolataik, hosszú szakmai tapasztalatok által, stb. )? 

Vállalatvezetés – Nagyi kutyust gondoz 

Értékesítési vezetőként dolgoztam egy kutyaeledelt értékesítő vállaltnál (ami 

fajtiszta kutyák számára készített termékeket) és az ügyfelek gyakran megkérdezték, 

hogy vajon van-e olyan vállalkozás, aminek a profilja az otthoni állatgondozás. 

Ugyanezzel a kérdéssel találkoztam az állatmenhelyeken is. Sajnos gyakran viszik el a 

gazdik menhelyre a kedvencüket, ha átmenetileg vagy egyáltalán nincs idejük a 

gondozásra. 

Az elmúlt 10 évben három különböző vezetői (alsó- és középvezetői) pozícióban 

is dolgoztam:  

 2002 – 2005 Területi értékesítési vezető,B-A-Z megyében;23ember 

tartozott alám  

 2005 – 2007 Regionális értékesítési vezető, Észak-Magyarországon 

59 embert irányítottam;  

 2008- Most Észak-Magyarországon és a környező régiókban 

dolgoztam vezetőként 167 embert vezetve egy 500 millió forintos 

árbevételű középvállalkozásban.  

Emellett 18 évig önkéntesként dolgoztam a helyi állatmenhelyen. A karrierem során 

vezetői és (az önkéntességen keresztül) gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Hosszú 

időn keresztül dolgoztam ebben a régióban (így megismerhettem az itt élő embereket, a 

környezetüket és igényeiket) ezért azt gondolom, hogy alkalmas vagyok a 

vállalkozásban feladataim ellátására.  

Nem egyedül vezetem a céget, van egy társam, akinek bár a tapasztalatai és 

képességei nem olyan mértékűek mint az enyém, az elmúlt két évben a Miskolci 

Vadasparkban dolgozott és a vadállatokért volt felelős. Összesen 14 éve dolgozik a 

Vadasparkban mint állatorvos. Emellett ő is önkéntes a helyi állatmenhelyen öt éve.  
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 Mik a feladatai és mekkora a hozzá kapcsolódó felelősségük?  

 Mik a kötelességeik? 

 Milyen kompetenciákkal rendelkeznek?  

 Mi személyre szabottan a felelősségük? 

 Milyen mértékű juttatásokat kapnak? 

 Van igazgatósági tanács a cégnél? 

 Kik a tanács tagjai? 

 Milyen az igazgatók viszonya a vállalattal szemben? 

 Mik a vállalatvezetés elsődleges céljai? (Árbevételi cél elérése adott időtávon? 

,együttműködési megállapodás megkötése a befektetőkkel, licence szerződés 

megkötése, eladási jogok értékesítése, egyéb)  

 Milyen szervezeti felépítést képzelsz el 5 év múlva? 

 Hogyan kívánod a céghez vonzani és díjazni a vállalat új kulcsszereplőit, ha a cég 

bővülne? 

 Kötöttek a jelenlegi alkalmazottak az előző cégvezetéssel, vagy korábbi 

alkalmazójukkal kizárólagos jogokat biztosító szerződéseket? Van-e ilyen szerződésük 

jelenleg? (Ilyen lehet a titoktartási szerződés) 

 Ha nyílt részvénytársaságról van szó, a részvények hány százalékát dobták eddig 

tőzsdére? 

 Mely értéktőzsdén jegyzik a céget? 

 Kik a részvényeseid? 

 Mekkora részvénycsomaggal rendelkeznek a fő tulajdonosok? 

 Milyen garanciákkal vagy opciókkal rendelkeznek? 

A fenti fejezet elkészítésekor próbáld elkerülni az alábbi hibákat: 

 Nem képzett vagy tapasztalatlan barát, családtag vagy rokon alkalmazása a vállalat 

vezetésében nem megfelelő és csökkenti a vállalkozás hitelességét.  

 Nem célszerű a befektetőket meggyőzni arról, hogy egy más iparágban tapasztalt 

vezető egy új területen is ugyanolyan sikeres lehet, mint a korábbi területén.  

 Problematikus ha nem tudod megvédeni a cég szellemi tulajdonát, így a termékeidet 

vagy folyamataidat. A kulcspozíciókban lévő emberekkel köss titoktartási 

nyilatkozatot, vagy legalábbis fogalmazd bele a munkaszerződésükbe az ide vonatkozó 

részt.  

 Ha túl sok juttatást vagy tulajdoni részt ajánlasz fel azért, hogy megnyerj bizonyos 

embereket. Ajánlj teljesítményalapú juttatásokat, hogy így ösztönözd a 

kulcsszereplőket, hogy keményen dolgozzanak az elérendő célért. 

 Képtelen vagy egy nagy presztízsű aktív igazgató tanácsot felállítani, vagy felkutatni a 

lehetséges szereplőket.  

 Ha nem mutatsz hajlandóságot arra, hogy a háttérbe vonulj, ha a cég túlnő a kezdeti 

elképzeléseken és egy másfajta, “fenntartó” menedzserre lesz szükség.  

 Nincs terved vészhelyzet esetére, amikor hirtelen nagyot zuhan az árbevétel vagy egy 

kulcsszereplő kiesik a pozíciójából.  

 Nem képes a cég további tulajdonrészt megtartani arra az esetre, ha még egyszer 

külső finanszírozási igény merülne fel. Ilyenkor újra a részvényeivel tudná a cég 

vonzóvá tenni magát a befektetők és lehetséges igazgatók szemében. 

 Adózási szempontból nem megfelelő társasági formában működik a cég. (Ilyen lehet a 

jelenben megfelelő, de a jövőben alkalmatlan osztalékpolitika is) 

 Nem találsz jól kvalifikált szakértőket és segítőket a cég működéséhez. 
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2.1.6.Megvalósítási terv – Ügyvitel és személyzeti kérdések 
 

Az ügyvitelre vonatkozó rész maximum 1-2 oldal legyen, miközben végig az 

adminisztratív feladatok ellátásához és ellenőrzéséhez szükséges feladatok bemutatására 

koncentrálsz. Két alfejezetre bontható a terv e része: 

1. Ügyviteli eljárások és ellenőrzés 

2. Képzés és utánpótlás 

6. Ügyviteli eljárások és ellenőrzések 

 Van-e saját elszámolási rendszere a cégnek?  

 Milyen adminisztratív módszereket, eljárásokat alkalmazol a 

 számlázás, kötelezettségek és 

követelések kezelésekor?  

 vezetői beszámolókhoz?  

 új munkatársak toborzásánál? 

 személyzeti képzések során? 

 az új alkalmazottak balesetvédelmi és egyéb előírások betartásával 

kapcsolatosan? 

 előléptetésnél és juttatásoknál? 

 fegyelmi eljárások során?  

 üzleti utak során? 

 céges telefon használatánál? 

 céges autó használatánál? 

 készletkezelésnél, egyéb felmerülő költségek esetén?  

7. Kiválasztás, tréning 

 A szükséges alkalmazottak a munkaerőpiacról könnyen, azonnal elérhetőek vagy 

szükséges őket átképezni/ tovább képezni, betanítani a munkavégzés megkezdése 

előtt? 

 Van-e képzőközpontokkal együttműködésed? 

 Saját magad végzed a betanítást? 

 Saját vagy külsős oktatóval végzed a betanítást? 

 Van saját gyakorlati helyed vagy bérelned kell egyet?  

 Tudod, hogy mennyibe kerül egy dolgozó betanítása? 

 Hogyan fogják megtudni az alkalmazottak a munkavégzésükkel kapcsolatos 

tudnivalókat? 

 Azt, hogy mit vársz el tőlük (munkakör leírás) 

 Mikor kell dolgozniuk (munkaidő meghatározása) 

 Hogyan kell végezni a munkájukat (kritériumok meghatározása) 

 Mi a vezetői elvárás és milyenek az előremeneteli lehetőségek 

 Végzel-e időszakosan teljesítményértékelést? 

 Ki végzi az alkalmazottak teljesítményértékelését? 

 

Néhány gyakori hiba az ügyrendre vonatkozóan: 

 Nem megfelelő vagy hibás ügyviteli rendszer alkalmazása.  

 Előzetes ismeretek hiánya a dolgozók vezetésére, ösztönzésére vonatkozóan.  

 A nem megfelelő munka-erőállománnyal, vagy túl kevés alkalmazottal dolgozó cégek 

nem képesek csúcsteljesítményre.  

 Túl sok alkalmazott esetén túl sok ember végez el túl kevés munkát.  

 Rosszul vagy homályosan megfogalmazott felelősségi körök.  

 Gyenge vezetői és ellenőrzési rendszerek alkalmazása.  

 A jövőbeli munkaerőigényt nem megfelelően kalkulálják, a cég növekedésének és 

fejlődésének függvényében.  
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 Elégtelen képzések és eligazítás. 

 

2.1.7.Megvalósítási terv – Kritikus kockázatok és problémák 
 

A kritikus területeket bemutató résznek 1-2 oldalban kell bemutatnia a legfontosabb 

kockázati tényezőket és problémákat. Ezzel bizonyítod, hogy átlátod a céget érintő kritikus 

pontokat. Itt érdemes megemlíteni, hogy milyen problémákkal találkoztál a szakmai életed 

során vezetőként vagy alkalmazottként, és hogy milyen megoldásokat találtál rájuk. Ne evezz 

nagyon távoli vizekre a kockázatok feltárásánál, maradj szorosan az üzletet érintő 

kérdéseknél.  

 A vállalkozás mely területein látsz meglévő vagy lehetséges problémákat 

(problémaforrásokat) vagy negatív piaci helyzetet, amellyel szembe kell majd 

nézned?  

 Próbáld meglátni a céget érintő lehetséges problémákat! 

 Milyen tevékenységeket, folyamatokat, eljárásokat kell a cégnek bevezetnie, 

hogy elkerülje ezeket a problémákat? 

 A tevékenységed során, mely területeken léphetnek fel nagy valószínűséggel 

ilyen vagy hasonló problémák? 

 Hogyan lehet a problémák negatív hatását minimalizálni? 

 Mit tanulhatunk az ilyen problémák megoldásából? 

 Elképzelhető hogy a problémákból képes lennél előnyt kovácsolni? 

 Folyik-e jelenleg bármilyen felelősségi vagy fegyelmi eljárás, ami a céget vagy a 

vezetőket érinti?  

 Biztosítva van-e a társaság? 

 Vannak-e szigorú szabályok, amelyek befolyásolják a cég működését? 

 Van-e bármilyen kártérítési kötelezettsége vagy egyéb biztosítási ügye a cégnek 

jelenleg? 

 

A következő hibák elkerülésére figyelj ennél a fejezetnél: 

 Nem vagy képes azonosítani a piaci akadályokat. 

 Nem tudod azonosítani a kezelhető elemeit a kockázatnak. 

 Képtelen vagy megőrizni az üzleti titkokat. (Abban az esetben fordulhat elő, ha nincs 

szabadalmi védettség alatt a tevékenység vagy nem kötöttél titoktartási szerződést az 

alkalmazottakkal, fő döntéshozókkal, mely kizárja, hogy a jövőben a konkurenciánál 

dolgozzanak).  

 Nem tudod őszintén átlátni a fizetésképtelenség kockázatát.  

 Elrejted vagy visszatartod a céggel kapcsolatos jogi eljárások dokumentumait azért, 

hogy ne szerezzenek a befektetők tudomást a kártérítésekről, biztosítási problémákról. 

 

2.1.8.Időtervezés 
 

Ez a fejezet 1-2 oldalban foglalja össze a cég főbb célkitűzéseit és azok elérési módját. 

Mindezt egy naptárszerű elrendezésben mutatja be. 

 Mely tevékenységekre van szüksége a vállalatodnak arra, hogy lendületet kapjon?  

 Mivel tudnád emelni a vállalati tőkét?  

 Hogyan tudnád azonosítani a célpiacokat illetve a piacra lépés módját?  

 Mire van szükséged a cég kiválasztási, képzési tevékenységéhez (vezetői és 

alkalmazotti szintet egyaránt)?  

 Mire van szüksége a cégnek ahhoz, hogy felkeltse az ügyfelek 

érdeklődését?  
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 Mi szükséges a működőképességhez?  

 Ki fogja végrehajtani ezeket a feladatokat? 

 Mikorra várható ezeknek a feladatoknak a teljesítése?  

 Mik a kritikus mérföldkövek és útkereszteződések, amelyeket a cégnek követnie kell, 

hogy elérje céljait ?  

 Hogyan készíted el a cég stratégiáját?  

 Milyen szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat vesz a cég igénybe (vagy fog a 

jövőben igénybe venni), hogy a megfelelő irányba tartva tartsa a kitűzött célokhoz 

kapcsolódó időtervet és végül elérje megfogalmazott célt?  

 Jól megalapozottak a vállalkozás céljai vagy leginkább várakozásokon és becsléseken 

alapulnak?  

 Naprakész vagy a célokkal kapcsolatosan és képes vagy az időkereten belül tartan a 

tevékenységeket?  

 Hogyan tudod a célok elérését a lehető legkisebb hiba mellett elérni?  

 Mit teszel majd, ha elérted a céljaidat?  

 Összeszedettnek érzed magadat a célok eléréshez? 

 

 

A leggyakrabban elkövetett hibák az alábbiak: 

 A cég nem képes prioritási sorrendet képezni a célok és mérföldkövek között.  

 Rosszul vázolja fel a cég a célelérés módját és a célokhoz tartozó felelősségeket.  

 Nem életszerűek a kitűzött mérföldkövek, ha figyelembe vesszük a rendelkezésre álló 

erőforrás- és időkeretet.  

 A cég nem tud más, elérhető mérföldköveket felállítani, amely megfelel az időkeretnek. 

 Képtelen a cég előre tervezni és az értékesítési módszerek fejlesztését kidolgozni. 

 Abban hinni, hogy minden a terv szerint zajlik majd. . 

 

Ez az üzleti terv utolsó része. Ezután következik a pénzügyi terv, amit a következő 

részben tárgyalunk. Az összefoglaló tartalmazza az üzleti tervhez szükséges mellékletek 

leírását. 

 

2.1.9.Mellékletek 
 

Az üzleti terv melléklet részében soroltathatod fel azokat a dokumentumokat, melyek 

a vállalkozásod megbízhatóságát támasztják alá. Ilyen dokumentumok lehetnek például:  

 Szabadalmak, szerzői joggal vagy védjeggyel kapcsolatos engedélyek; 

 fényképek a termékekről, a létesítményekről és helyiségekről; 

 partnerségi megállapodások; 

 munkaszerződések; 

 bérleti szerződések; 

 beszerzésére irányuló szerződések; 

 marketing anyagok, mint például a prospektusok vagy üzleti levelek; 

 aláírt vevői megrendelések; 

 cikkek szakmai folyóiratokban, újságokban és magazinokban; 

 vezetők illetve a vezetőség vagy a cég egyéb központi alakjainak önéletrajza; 

 ajánlások és referenciák; 

 szervezeti felépítés; 

 munkaköri leírások, néhány kulcsfontosságú vállalati pozícióban; 

 személyzet és a rendszer előírások, számviteli és beszerzési eljárások; 
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 tőzsdei és egyéb rendszerek; 

 pénzügyi dokumentumok.  

Miután befejezted az üzleti terv részfejezeteit, érdemes összefoglalni a fentieket egy 

vezetői összefoglalóban, elkészíteni a cég alapvető adatait bemutató vállalati adatlapot és az 

üzleti terv fedőlapját.   

 

2.1.10.Vezetői összefoglaló 
 

Amikor a vezetői összefoglalóhoz kezdesz neki érdemes a következő kérdésekre 

koncentrálnod, hogy kiválaszthasd a fontos információkat, amelyek relevánsak az 

összefoglaló során. Ha valamelyik kérdésnél nem vagy biztos a válaszban, hagyd ki őket, és 

lépj a következő kérdésre. Később visszatérhetsz, hogy válaszolj rájuk. 

 Milyen típusú üzleti területen tevékenykedik a vállalkozásod? (Vázold fel.) 

 Kereskedelmi?  

 Termelő vagy feldolgozó?  

 Értékesítő, viszonteladó?  

 Szolgáltató?  

 Egyéb?  

 Milyen terméket árulsz/szolgáltatást kínálsz?  

 Mitől különlegesek vagy egyediek?  

 Megoldást nyújtanak valamely komoly problémára (amelyet eddig más termék 

nem tudott megoldani)?  

 Milyen eséllyel lesznek sikeresek?  

 Milyen helyzetben van a céged a piaci belépés szempontjából? (Azonosítsd és vázold 

a jelenlegi helyzetet)  

 Kezdő vállalkozásról van szó? 

 Egyesülés vagy felvásárlás eredményeképpen jött létre?  

 Növeli a vállalat a tőkeportfólióját?  

 Egyéb?  

 Milyen fejlettségi szinten áll vállalkozásod? ? (Azonosítsd és vázold a jelenlegi 

helyzetet)  

 Kutatás és fejlesztési szakasz? 

 Prototípus készítése?  

 Üzemszerű működés?  

 Mióta működik a vállalkozás? (Vagy még csak fejlesztési szakaszban van?)  

 Milyen szervezeti formában fog működni a cég? (Azonosítsd és vázold a jelenlegi 

helyzetet) 

 Tulajdoni jogviszony alapján? (Kft., Rt., egyéb) 

 Társulás alapján?  

 Együttműködés formája alapján? 

 Hol található a cég telephelye és székhelye?  

 Milyen előnyei vannak ezeknek a helyeknek? Miért van ott a cég?  

 Kik alkotják a vevői célközönséget?  

 Mekkora piaci részt (rést) kívánsz lefedni?  

 Milyen piacra lépési tervekkel, stratégiával rendelkezel?  

 Kik a versenytársaid?  

 Mik az erősségeik, gyengeségeik?  

 Mekkora az ő piaci részesedésük?  

 Ki vezeti a céget?  

 Milyen képzettséggel rendelkezik a vezető?  
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 Milyen tapasztalattal, felsőoktatási háttérrel rendelkeznek a felsővezetők? 

 Milyen időkeretet rendeltél a rövid illetve a hosszú távú célok eléréséhez?  

 Mennyi tőkére van szükséged, 

 hogy sikeres legyen az üzlet? 

 hogy termékeket fejleszthess?  

 hogy marketing tevékenységet végezhess?  

 hogy az alapvető tevékenységeket elvégezd?  

 Milyen típusú finanszírozást preferálsz? ? (Azonosítsd és vázold a jelenlegi helyzetet) 

 Finanszírozás hitelből?  

 Finanszírozás részesedés értékesítéséből?  

 Mit ajánlasz a beruházóknak a tőkéért cserébe? (Azonosítsd és vázold a jelenlegi 

helyzetet) 

 Tulajdonjogot? Mekkora mértékűt? 

 Haszon bizonyos százalékát (3-5 évre előre)?  

 Egyéb? 

 Mekkora a beruházás megtérülési időszaka?  

 Mekkora összegű beruházások történtek eddig a cég életében?  

 Mik a pénzügyi és egyéb hosszú távú céljaid?  

 Melyek vállalkozásod erősségei? 

 Vezetés 

 Tapasztalt alkalmazottak 

 Egyedi termék vagy szolgáltatás 

 Megbízható beszállítók 

 Alacsony előállítási vagy általános (fix) költségek 

 Magas nettó cash flow 

 Jó kiegészítő szolgáltatások 

 Minőség hangsúlyossága  

 Egyéb  

 Milyen hiányosságaid vannak? Mely tényezők hátráltatnak? 

 Tőkehiány? 

 Vezetők vagy alkalmazottak hiánya 

 Egyéb 

 Melyek a növekedésre és terjeszkedésre vonatkozó hosszú távú célok?  

A vezetői összefoglaló egy jól megszerkesztett egységes modulként jelenik meg. 

Néhány részterületnél eltérhetünk a leírtaktól, kiemelve azokat a részeket melyek jobban 

érdeklik az érintetteket, befektetőket. Egy adott üzleti tervet többször felhasználhatunk és 

különböző hallgatóság részére eltérő részterületekre koncentrálva több üzleti tervvariánst is 

készíthetünk. Kifejezetten javasoljuk, hogy minden vezetői összefoglaló tartalmazzon egy 

vállalati adatlapot.  

A vezetői összefoglaló legyen világos és átlátható, nyelvezete egyszerű és könnyen 

megérthető, szemléltetve azt, hogy a vállalkozás képviselője világosan látja a cég céljait. 

Elsősorban meg kell mutatnia az üzletben rejlő lehetőségeket.  

Összességében a vezetői összefoglaló alkalmas a különféle információk 

csoportosítására az alábbi struktúrában.  

 

1. Ötlet 

 

A kezdő mondat, vagy bevezető résznek hangzatosnak kell lenni, és fel kell keltenie az 

érdeklődést. Érdemes hangsúlyozni, hogy te vagy az első, aki ezzel a termékkel (ilyen módon) 

próbálod kielégíteni, az amúgy magas vevői igényeket. Ezeket a vevői igényeket megbízható 

piackutatásra kell alapozni. Írd le a vállalkozásod általános jellemzőit (kor, telephely, jogi 
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forma) és a legutóbbi pénzügyi és működési eredményeket.  

 

2. Termék/Szolgáltatás 

 

Mutasd be a termékedet/szolgáltatásodat! Írd le a termékek egyedi, különleges 

jellemzőit. Jellemezd a jelenlegi helyzetedet, és azt, hogy hová kívánsz eljutni. Ha a terméket 

disztribútoron keresztül kívánod több értékesítési csatornát használva értékesíteni, azonosítsd 

a lehetséges módokat és írd le, min az értékesítőket, mind az alkalmazott módszert. Említs 

meg minden korábbi beszerzési és eladási ügyletedet, szerződéses kapcsolatot, ami a 

termékek beszerzésével és értékesítésével kapcsolatos. 

 

3. Piac 

 

Mutasd be a terméked/szolgáltatásod piacát, a várható piaci részesedésedet és az 

általános piaci lehetőségeidet. Említsd meg a versenytársaidat és az ő versenyelőnyeiket. 

Mutasd be a piacra vezetéssel kapcsolatos elképzeléseidet, stratégiádat, azt, hogy hogyan 

teszel szert hűséges vásárlókra. Ezen felül mutass be minden lehetséges jövőbeli 

együttműködést eredményezhető levelezést.  

 

4. Gyártás 

 

Írd le a termékek gyártási folyamatát és az értékesítési módokat. Mutass be minden 

technológiai és technikai specializációt, amit a termék vagy szolgáltatás „előállításánál” 

alkalmazol. Amennyiben beszállítóvá akarsz válni valamely más cégnél, vagy értékesíteni a 

működési illetve szolgáltatási licencedet írd le ezeket az eljárásokat is. az előnyökre 

koncentrálva. 

 

5. Vezetés  

 

Mutasd be a cégnél dolgozó csapatodat, a vezetők tapasztalatát és képességeit. A 

kiemelt jelentőségű képességekre helyezz nagyobb hangsúlyt. Említsd meg a támogatókat, 

akik segítik a cég terjeszkedését. Térj ki azokra a személyekre, akiknek a munkájára akkor 

lesz szükség, ha cég terjeszkedni kell. Mutasd be, hogy a cégednél alkalmazott emberek jól 

képzettek és elkötelezettek.  

 

6. Pénzügyi igények és befektetési feltételek 

 

Írd le, mennyi pénzt fektettél be eddig a cégedbe, és hogy milyen egyéb forrásokra van 

szükséged, és hogy azokat hogyan használnád fel. Említsd meg, milyen ajánlatot állítottál 

össze a befektetőknek, a által felkínált tőkért cserébe, megemlítve a beruházás lehetséges 

megtérülési idejét. Állítsd össze a következő 3-5 éves ciklus bevételi lehetőségeit figyelembe 

véve a beruházáshoz kötődő adó kedvezményeket is.  

 

7. Célok és időkeretek 

 

Írd le, hogy milyen határidők figyelembe vételével indítod el a vállalkozásodat. 

Mutasd be az üzlet beindításának fokozatait és az időzítés fontosságát, mely exkluzív 

előnyöket hordozhat és hozzájárul az üzlet sikerességéhez.  

 

A vezetői összefoglalónak elég információt kell nyújtani az érdeklődők számára 

ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésüket és arra ösztönözze őket, hogy végigolvassák az egész 



45 
 

anyagot és megismerkedjenek a részletekkel is.  

 

8. Vállalati adatlap   

 

A vállalati adatlap külön szerepeljen a vezetői összefoglaló után az üzleti terv végén. 

Az adatlap segítségével az olvasó képes áttekinteni a legfontosabb cégre vonatkozó 

információkat.  

Mivel különálló oldalként jelenik meg, ezért több különböző célra is felhasználhatjuk 

az üzleti tervet, pl.: marketing tevékenység során cégbemutatásra. 

Töltsd ki a cégedre vonatkozóan a lenti formanyomtatványt, hogy elkészíthesd 

vállalati adatlapodat.  

 

 
 

Az üzleti terv utolsó része a fedőlap és a tartalomjegyzék. 

 

9. Fedőlap 

 

A fedőlap legyen figyelemfelkeltő, de ne legyen túldíszített. A céggel kapcsolatos 

információk közül szerepeljen rajta a logó, név, cím, telefonszám, fax az oldal felső 

harmadában elhelyezve 

A középső harmadban jelenjen meg: a tulajdonos(ok) neve(i), a vezető(k) vagy 

képviselő(k) neve(i), képzettségük/tudományos fokozatuk, címük, telefonszámuk.  

Az alsó harmadában jelenítsünk meg egy két adatot a cég tervére vonatkozóan, egy 

adott évre vagy hónapra vonatkozóan, megjelenítve az iktatószámot és a felelős személyt is.  

Ha az üzleti tervet hiteligényléshez használod fel, vagy kockázati tőkéseket szeretnél 

megkeresni vele, érdemes ezt a speciális célt illetve a célközönséget (pl.: a bank) 

megjeleníteni a fedőlapon.  

Vállalati adatlap (Cég neve) 

Cég neve:  

Székhely vagy telephely: (teljes cím, tel.sz., fax.)  

A cég tevékenysége:  

A cég jogi formája:  

Termék vagy szolgáltatás típusa:  

Szabadalom, védjegy: (Reg.szám. Bejegyzés dátuma)  

Üzleti tapasztalat (években):  

Alapítók, társak, alkalmazottak száma: (érdemes leírni az ismert üzletfeleket)  

Jelenlegi és várható piaci részesedés:  

Eddigi beruházások: (Becsült adatok a berendezésekre és készletekre vonatkozóan) 

Cég nettó értéke:  

További finanszírozási igények: (becsült teljes finanszírozás összegét) 

Minimum beruházás: 

A megtérülésre vonatkozó:  

Összesített értékelés:  

Jogi tanácsadás:  

Pénzügyi tanácsadás:  

Vezetői tanácsadás:  

A vállalkozásra vonatkozó érvényben lévő megállapodások: 



46 
 

10. Tartalomjegyzék 

 

A tartalomjegyzék célja, hogy összefoglalja az üzleti terv fejezeteit és alfejezeteit. 

Segítségével az olvasó gyorsan megtalálja az őt érdeklő részeket. Ha úgy gondolod, érdemes 

ábrajegyzéket is készítened. Amikor az ábrajegyzéket készíted, ne felejtsd el, hogy 

ugyanolyan sorrendben szerepeltesd az ábrákat, ahogyan a dokumentumban következnek 

egymás után. Számozd be a fő fejezeteidet, és egyben készíts oldalszámozást is a lap jobb 

alsó sarkába.  

 

Nem kérdés, hogy az üzleti terv a vállalkozás alapköve. Sok kis- és középvállalkozó 

sikertelensége az üzleti terv hiányában, nem pedig a tőkehiányban rejlik. Ez jelentheti azt, 

hogy nem volt üzleti tervük vagy nem fordított elég figyelmet annak kidolgozására. Ha 

részletesen megvizsgáljuk a tevékenységüket, kiderülhet, hogy nem volt üzleti tervük vagy 

stratégiájuk a problémás területek felismerésére és elkerülésére. Az üzleti terv sikeressége 

azon is múlik, mennyire bíznak elképzeléseink megvalósíthatóságában az érdekeltek, 

mennyire bizakodó az üzleti hangulat és hogy hogyan adjuk azt elő. 

 

Gyakorló feladat 
 

A leírtaknak megfelelően állítsd össze üzleti tervedet!
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3.Pénzügyi tervezés 
 

A soron következő fejezet célja, hogy lépésenként végigvegye az üzleti terv egyik 

legfontosabb részét a pénzügyi tervezést elemeit, ami az üzleti tevékenység eljárásait foglalja 

össze.  

A fejezet megtanulás után alkalmas leszel: 

 A pénzügyi terv elkészítésére és a céljainak meghatározására, 

 Összeállítani a pénzügyi folyamatokból a tervet. 

 

3.1.Pénzügyi tervezés részei 
 

Pénzügyi döntések határozzák meg mindennapi életünket. A pénzügyi tervezés fontos 

a háztartásoknak is, de még inkább az üzleti vállalkozások. Az előző fejezetekben 

megtervezted minden egyes egyedi tevékenységedet, a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó eljárásokat. Terveidet lehetetlen pénzügyi források nélkül megvalósítani. Most 

érkeztünk a vállalkozást érintő központi kérdésekhez. A pénzügyi tervezés ugyanis egy olyan 

terület, amely a vállalkozás elkezdésétől kezdve azonnal feladatokat generál. A vállalkozással 

kapcsolatosan az első és leggyakoribb kérdések a következőek: Megengedi az anyagi 

helyzetem a vállalkozás létrehozását? Lesz a jövőben elég forrásom, hogy folytassam? 

Elengedő tőkével rendelkezek? Nyereséges lesz a cég? Ugye nem jutok csődbe? És ha igen, 

akkor mit kell majd tennem? Elképzelhető, hogy komoly veszteségek érnek (elveszítem az 

autómat, házamat), vagy, hogy börtönbe kerülök? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz 

miközben elkészíted a pénzügyi tervedet. 

A pénzügyi tervezés a rövid és hosszú távú vállalati célokat és azok elérését jelző 

mérőszámokat jeleníti meg. A tervezési folyamat eredménye maga a pénzügyi terv. A terv 

foglalja össze a jelenlegi és jövőbeli forrásigényét a vállalkozásnak, szembe állítva a 

rendelkezésre álló erőforrásokkal. Ezen felül egy költségvetésként is felfogható, mely a 

várható kiadásokat tartalmazza. A pénzügyi terv egyben alkalmas az üzleti terv különböző 

területei alapján meghozandó döntések pénzügyi következményeinek meghatározására 

(ellenőrzésére) így pénzben kifejezve a vállalat szándékait. 

Van egy általános szabály. Minél rövidebb időre tervezünk, annál inkább pontos tervet 

készíthetünk. A pénzügyi tervezési időszak hossza meghatározza a terv felépítését, az 

elvégzendő feladatokat, az alkalmazott módszereket és a finanszírozás módját, annak forrását 

is. 

 

3.1.1.Tervezési időszak, tervezési napló, vállalati nyilvántartások és pénzügyi 
kimutatások  

 

A pénzügyi terv elkészítése során két idődimenziót (rövid/hosszú táv) kell figyelembe 

venned, vagy két kiválasztott időpont közötti időtartamot. Az egyik időhorizont a közvetlen 

tervezési időszakra vonatkozik (rövidtáv), hosszabb időtávra a tervezési naplót érdemes 

alkalmazni.  

Tervezési időszak – a vezetés által figyelembe vett időszakot jelenti. Az idők folyamán két 

tervezési mód jött létre. A projektszerű tervezés illetve az ismétlődő, periodikus tervezés.  

A periodikus tervezés esetén relatíve kis időtávra és ismétlődő periódusokra 

tervezünk és ellenőrizzük az elvégzett tevékenységeket. Ilyenkor egy olyan naptárat 

érdemes készíteni, ami adott időszakonként összefoglalja a pénzügyi eredményeket 

(mint pl.: vállalati profit, értékesítés) egy jelentésben és ellenőrizhetővé teszi a vállalat 

működését. Ezt a tervezést rövid és hosszú távra is elvégezhetjük.  
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1. Tervezési naptár – A tervezési naptáron belül rendszeresen felülvizsgálhatjuk a 

terveket, az esetleges csúszásokat, megjeleníthetjük az új projekteket. Ide tartozik a 

felelősségek meghatározása és vezetői szintekhez való hozzárendelése is. A naptár fő 

előnye, hogy képes hatékonyan bemutatni a terveket és biztosítani a pontos időre 

történő megvalósítást.  

 

3.2.Pénzügyi terv kidolgozása 
 

Ahogy az üzleti terv elkészítésére sem létezik egy jó megoldás, ugyanúgy a pénzügyi 

terv kidolgozására sem alkalmazhatunk egy megváltoztathatatlan standard módszert. Egy két 

alapvető lépést mutat be a következő ábra.  

 
A pénzügyi terv készítésének lépései 

Vállalat pénzügyi elemzése 

Vállalkozás célkitűzéseinek meghatározása 

Alapstratégia 

Hosszú távú pénzügyi terv 

Rövid távú pénzügyi terv, éves költségvetés 

Működési pénzügyi terv 

Pénzügyi terv megvalósítása 

Értékelés, változtatás 

A következőben a pénzügyi tervezés lépéseit elemezzük egyenként: 

 

1.lépés – Pénzügyi elemzés 

A pénzügyi elemzés a cég belső életét mutatja be a pénzügyi adatok alapján. 

Megmutatja, hogy milyen likvid eszközökkel rendelkezik a cég, és melyek azok amik 

mozgósíthatóak adósságok törlesztése esetén. Ezen felül sok mindent megtudhatunk a cég 

jövedelmezőségéről vagy piaci életképességéről is. Egy másik mérési szempont vagy mutató 

lehet a készletforgási sebesség vagy a fordulatok száma. A pénzügyi elemzés komplex képet 
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ad a vállalat jelenlegi és a jövőben elvárt teljesítményéről egyaránt. A vállalkozók különféle 

eszközök alkalmazásával kívánják megválaszolni ebben a részben a következő kérdéseket:  

 Mi áll a cég jelenlegi pénzügyi helyzete mögött? 

 Minek volt a legnagyobb hatása a pénzügyi teljesítményre?  

 Milyen pénzügyi helyzetben van jelenleg a cég? 

A pénzügyi elemzés a pénzügyi tervezés első lépése, és egyben a legfontosabb is, így 

kiemelt figyelmet kell rá fordítani. 

 

2.lépés – Vállalati célok meghatározása 

Régebben, az alapvető és egyedüli elfogadható cél egy vállalat életében a profit 

maximalizálása volt. Manapság az elmúlt időszak tapasztalatait is figyelembe véve, a 

vállalkozások célja a cég piaci értékének növelése, vagy (amennyiben NyRt.-ről van szó) a 

részvényértékek maximalizálása. Ez elsődlegesen az Egyesült Államokbeli vállalatokra 

jellemző. Ennek ellenére más cégek is ezt a mintát követik, mint például a Daimler-Benz. A 

vállalat pénzügyi céljai az alábbiak lehetnek: 

 nyereség, nyereségesség 

 likviditás;  

 cash-flow. 

b) Durva tervezési célok meghatározása 

A durva tervezés általában szóban megfogalmazott célokat takar, nem számokkal 

alátámasztott célkitűzéseket. Az egyik ilyen általános terv a folyamatos növekedés a piacon és 

a cég piaci értékének növelése. Ez a célkitűzés általában egy másik általános célt is magába 

foglal: a vevői kör bővítését. Ez a cél lesz az általános hajtóerőd, hogy jó minőségű 

termékeket állíts elő (és persze jó értékesítői hálózatot üzemeltess) vagy a legjobb 

szolgáltatásokat kínáld. 

c) Specifikus célok meghatározása 

A specifikus célok általában az adott cég működési területéhez kapcsolódnak. Ezeket a 

terveket számokkal is alátámasztva prezentáljuk, bemutatva a cég piaci kilátásait, a beruházott 

tőkére vonatkozó megtérülést, a kitűzött időkereteket stb. 

Ilyen lehet például a következő. A „Z” termék értékesítési mennyisége 4%-kal nő 

évente a következő 5 évben 2014-től kezdve. Két évvel később betörünk az ázsiai piacra, öt 

év múlva az észak-amerikai piacra. A beruházás megtérülési aránya az első évben eléri a 

20%-ot. Az ilyen típusú tervek létrehozása nem csak a pénzügyi terv kidolgozása miatt 

fontos, de motivációs eszközként, a teljesítmény általános mérőeszközeként is alkalmazható. 

 

3.lépés – Cash flow terv 

Ez a rész tartalmazza a már fent említett időtervezési naptárat. A következő táblázat 

legyen példa erre:  

 

 

Lépése

k 
Feladat leírása 

Kinek a 

feladata 
Feladatvégzés módja Határidő 

1. 

lépés 

“Panama”saláta projekt 

bemutatása 

Értékesítési 

vezető 

A projektet érintő fő 

területeket bemutatása 

Az egyedi projektfeladatokat 

itt osztják fel a felelősök 

között.  

2014.01.01

. 

2.lépés Saláta készítési terv 

összeállítása 

Szakács Ez egy lista, amely a saláta 

elkészítésének alapjait 

taglalja.  

2014.02.01

. 
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Minden egyes zöldségre 

vonatkozóan meghatározzuk 

a velük végzendő feladatokat. 

Itt határozzuk meg a saláta 

készítésének folyamatát. 

3.lépés Saláta értékesítési terv 

összeállítása 

Szakács Minden egyes saláta 

hozzávaló tárolását itt írjuk 

le. 

A tálalási lehetőségek itt 

kerülnek kifejtésre.  

2014.02.01

. 

     

     

10. 

lépés 

Záró jelentés és 

prezentáció 

Pénzügyi 

részleg 

A pénzügyi vezető bemutatja 

a projekt eredményeit a záró 

jelentés során. 

2014.04.30

. 

 

A hosszú távú pénzügyi terv egy két részterületre koncentrál, miközben általános 

összefoglalót nyújt bizonyos adatokról. A következő részekből kell állnia: projektterv, tőke 

felhasználási terv, profit terv, mérlegterv, cash-flow. A legfontosabb rész a tőke felhasználási 

terv, mivel ez foglalkozik befektetett tőkére vonatkozó döntésekkel, tehát a beruházások azon 

részével, ami később nyereséget hoz majd. A beruházási terv mellett meg kell jelenítened a 

befektethető tőkeelemeket is. Ezen felül a tervnek tartalmaznia kell a befektetés korlátait és az 

esetleges veszélyeket is.  

 

4.lépés – Terv értékelés és felülvizsgálat 

Ez a rész foglalja magába a tervezett és a megvalósult célok összehasonlítását, egyben 

a cég valós pénzügyi teljesítményének leírását is.  

 

Ellenőrző kérdések 
1.   Melyek az alapvető dokumentumok, melyek a vállalat működését leírják? 

2.   Mik a pénzügyi tervezés lépései? 

3. Milyen eszközök léteznek, amelyekkel külső forrásra tehet szert vállalatod? 

 

Gyakorló feladatokat 
1. Készíts egy piaci felmérést a bankok körében. Vizsgáld meg, mely bankoknak 

van a környéken fiókja és azok milyen termékeket ajánlanak a kezdő 

vállalkozásoknak.  

2. Készíts tervezési naptárat, miközben a cég három legfontosabb folyamatát tartod 

szem előtt.  

3. Írd le a vállalkozás legkockázatosabb folyamatait. Elemzésedet támaszd alá a 

megfelelő indoklással. Ha több rizikófaktort emelsz ki, rendezd őket fontossági 

sorrendbe. 

4. Készíts kockázatkezelési tervet, hogy megbirkózz az említett rizikó faktorokkal.  
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4.A bankok szerepe az üzleti terv készítésben  
 

Ezen fejezet célja, hogy rámutasson a kereskedelmi bankok különleges üzleti 

szerepére, amelyet minden vállalkozás életében betöltenek. A bankokat egyszerűen nem lehet 

kihagyni az üzleti tervezésből. Egyrészt azért, mert szükségünk van a szolgáltatásaikra, és 

ennek fejében a vállalkozásunknak különböző kötelezettségei vannak a bankok felé. 

Miután tanulmányoztad ezt a fejezetet, képesnek kell lenned a következőkre: 

 Elkészíteni azon dokumentumok és kapcsolódó anyagok listáját, amelyekre szükség 

van a bankkal folytatott kölcsönfolyósítással, hitelkérelemmel kapcsolatos 

tárgyalások során. 

 Felismerni és azonosítani minden egyes lépését a bank által végzett kölcsönfolyósítási 

eljárásnak. 

 

4.1. Tárgyalások a bankkal 
 

A bank egy olyan pénzügyi intézmény, amelynek az elsődleges feladata az volt, hogy 

ügyfele számára ügynökként szolgáljon, illetve, hogy betéteket gyűjtsön és kölcsönöket 

nyújtson ügyfelének. Időközben persze sok más pénzügyi művelettel, szolgáltatással bővült a 

bankok kínálata, például a bankok ma már nagyon fontos szereplőként vannak jelen pénzügyi 

piacokon, és portfóliójukban olyan elemeket találunk, mint például a befektetési alapok. 

Megvizsgálva, ismerve pénzügyi és beruházási terveit, a vállalkozás azonosítani tudja 

pénzügyi igényeit, amelyek meghatározzák, hogy rövid távú kölcsönre van-e szüksége egy 

meghatározott időre, hogy finanszírozni tudja készleteit, adósságait stb., vagy hosszú lejáratú 

forrásokra tart igényt befektetéseihez. 

A következő kérdéseket kell feltenned a bankkal folytatott tárgyalások során, amikor 

vállalkozásunk kölcsönért folyamodik: 

 Mennyire megy jól a vállalkozásod? 

 Kinek van részesedése a vállalkozásban? Milyen arányban? Mi az alapító okiratba 

bejegyzett fő tevékenysége a vállalkozásodnak? 

 A vállalkozásodban a partnerek/tulajdonostársak jó kapcsolatot ápolnak-e 

egymással? 

 Készítettél-e már mérleget ebben az évben? Beadtad-e már a hatóságoknak? 

 Melyek a legszembetűnőbb változások a mérlegben? Miért? 

 Melyek a friss értékesítési adataid (naprakészen)? 

 Milyen forgalomra számítasz a tárgyévben? 

 Milyen forgalomra számítasz a következő évben? 

 Milyenek a kilátások a nyereséget illetően jelenleg, illetve a következő évre 

nézve? 

 Milyen radikális változások fedezhetők fel a forgalom és a nyereség tekintetében 

az előző évhez képest? 

 Miért csökken/csökkent a forgalom/a nyereség? 

 Mit teszel/tettél annak érdekében, hogy megold ezt a problémát? 

 Milyen a piaci pozíciód? 

 Kik a fő ügyfeleid/vásárlóid? Mekkora a részesedésük az árbevételedből? 

 Üzletelsz más országokkal is? 

 Mennyi osztalékot fizetsz magadnak? Ez befolyásolja-e a vállalkozásod 

tőkeerejét? 

 Mennyi osztalékot fizetsz a tulajdonostársaidnak? 

 A nyereséged mekkora részét tartod benn a cégedben? 
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 Tervezel valamilyen befektetést? Ha igen, akkor milyet? Miért?  

 Biztosított a beruházás megtérülése? 

 Hogyan szerzel forrást a beruházáshoz? 

 Segítségedre lehet egy bank ebben valamilyen módon? 

 Mekkora a kölcsön, amire a vállalkozásodnak szüksége lesz, és mikor lesz rá 

szükség? Elegendő a jelenleg rendelkezésedre álló hitelkeret? 

 Ha magasabb hitelkeretre van szükséged, akkor mi ennek az oka? 

 Elköltötted már a forrásokat? 

 Van bármilyen hiteled/hitelkereted bármelyik másik banknál? Milyen mértékű ez a 

hitel/hitelkeret, ami a rendelkezésedre áll? Mennyit használtál eddig fel belőle? 

 Mikor volt utoljára adóellenőrzés a vállalkozásodban? 

 Mi volt az eredmény? Számolnod kell további adókötelezettségekkel? 

 Ha csökken, akkor miért csökken a bankszámládon található egyenleg? 

 Miért (nem) használtad fel a rendelkezésedre álló teljes hitelkeretet? 

 Ha több hitelre vagy egy új kölcsönre lenne szükséged, akkor mit tennél, hogyan 

intézkednél? 

 Milyen hosszú a hiteltörlesztési időszak? Hogyan fogod visszafizetni a kölcsönt? 

Hol, milyen területeken fogod meghúzni a költségvetést? 

 Vannak-e egyéb más tőkeelemeid, amelyek nem jelennek meg a vállalatod 

mérlegében? 

 Fel tudod ezeket ajánlani fedezetként, ha szükség lenne rá? 

 Milyen mértékben és milyen típusú hitelekkel van a vállalati vagy a személyes 

tulajdonod leterhelve? 

 Milyen jelentős szállítói kötelezettségeid és vevői követeléseid vannak? 

 Érintett vagy-e lízingszerződésben? Van-e vásárolt követelésed/végzel-e faktoring 

tevékenységet? 

 Mekkorák a lízing költségei? 

 Milyen más cégek tartoznak a te cégcsoportodhoz? Milyen az ő hozamuk? 

 

Néhány hasznos tanács a bankkal folytatott tárgyalásokhoz 

 

A cég minden egyes képviselőjének megfelelően fel kell készülnie a bankkal folytatott 

tárgyalásokra. A következőkben olvashatsz néhány hasznos tanácsot, amelyek segítségedre 

lehetnek a tárgyalások során. 

1. Készülj fel alaposan a hiteltárgyalásokra. Ne hagyd, hogy sarokba szorítsanak, vagy 

hogy védekező pozícióba kényszerülj. 

2. Legyen világos egy egyértelmű koncepciód a további tervezéshez is. 

3. Tekintsd át minden korábbi üzleti kapcsolatodat a bankkal. 

4. Legyen a tiéd a kezdeményező szerep a beszélgetés során. 

5. Időzítsd a tárgyalások időpontját akkora, amikor képes leszel vállalkozásod erejét 

bemutatni a bank számára a legfrissebb adatokkal alátámasztva. 

6. Ha kölcsönre van szükséged, akkor jó előre kezd el a tárgyalásokat. 

7. Szerezd meg a megfelelő partnereket a tárgyalásokhoz, mérd fel az erejüket és 

alkalmasságukat. 

8. Vigyél magaddal egy másik személyt (könyvelőt, adótanácsadót vagy könyvvizsgálót) a 

legfontosabb, legkomolyabb tárgyalásokra. 

9. Tisztázd magadban, hogy pontosan mit vársz el a banktól, mekkora hitelre van 

szükséged, és milyen feltételek mellett vagy hajlandó elfogadni azt. 

10. Dolgozd ki a hitelkeretedet. 
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11. Ha nagyobb hitelre lenne szükséged, mint amiről már korábban egyeztettetek, akkor 

tájékoztasd a bankot előre és kérvényezd, hogy biztosítsák számodra a kért összeget. 

12. Mutasd be a mérlegeket/a vállalkozásod pénzügyi helyzetét. 

13. Ne hallgass el semmilyen fontos, a hitelfolyósítást nehezítő tényezőt, körülményt. 

14. Próbáld meg megérteni azt, hogy a bankoknak információkra van szükségük. Légy 

nyitott a bankokkal szemben, bízz meg a banki titoktartásban. 

15. Próbálj meg szakszerű maradni és az adatokat szigorúan szakmai szempontból 

értelmezze/értékelje. 

16. Tekints a választott bankodra úgy, mint egy tanácsadóra, konzultálj a beruházási 

terveidről. 

17. Érdeklődj, kérdezz utána a számodra leginkább megfelelő hitelezési lehetőségeknek, 

feltételeknek. 

18. Alaposan gondold át, mérlegeld a bankod ajánlatát, hasonlítsd össze más bankok 

nyújtotta lehetőségekkel. 

19. Hasonlítsd össze a hitelhez kapcsolódó kamatlábakat más üzleti tranzakciók 

kamatlábaival, melyek a bankodhoz kapcsolódnak.  

20. Magasabb összegű hitel igénylése esetén törekedj arra, hogy alacsonyabb kamattal kapd 

azt meg. 

21. Ne felejts el minden árról, díjszabásról és költségről részletes tájékoztatást kérni. 

22. Tarts kapcsolatot más bankokkal is (azokkal is, akiknél nincs bankszámlád). 

23. Ha kedvezőtlen feltételekkel, körülményekkel találod magad szemben, akkor keress egy 

másik bankot, ahol számodra megfelelőbb feltételek mellett tudsz hitelt igényelni. 

24. Ne váltogasd a bankokat túl gyakran. 

25. Hosszú lejáratú (5 éven túli) hitelfelvétel esetén tájékozódj arról a banknál, hogy 

hogyan kalkulálja a kamatlábakat, illetve az értékcsökkenést a kölcsön futamideje alatt. 

Előfordulhat, hogy valamilyen fedezetet kell nyújtanod a bank számára a hitel 

felvételekor. Légy felkészülve erre az eshetőségre is, ne reagálj rosszallóan. 

26. Ajánld fel a céged tulajdonában lévő ingatlanokat/ingóságokat/vagyontárgyakat 

fedezetként a hitelért cserébe. 

27. A bankok általában a fedezetként felajánlott vagyontárgyak összértékénél alacsonyabb 

mértékű hitelt nyújtanak. 

28. Próbálj meg lehetőleg minél hosszabb távú hitelt felvenni (a kedvezőbb törlesztési 

feltételek miatt). 

29. Próbáld megszerezni a legjobb hitelt/hiteleket a legalacsonyabb kamatlábakkal. 

30. Amennyiben túl magasak a kamatlábak, halaszd későbbre beruházási terveidet. 

31. Ha már a bank biztosította számodra az igényelt hitelt, akkor is tájékoztasd 

folyamatosan a vállalkozásod pénzügyi helyzetéről. 

32. Tarts fenn rendszeres kapcsolatot a bankkal. 

33. Mindig tartsd magad a szerződésben foglalt feltételekhez, és soha ne lépd túl a 

hitelkeretedet. 

 

Hitelkérelem benyújtása 

 

Az ügyfél minden egyes hiteligénylés esetén köteles benyújtani egy írásos kérelmet és 

kitölteni egy hiteligénylési kérelmet a bank számára. Minden hiteligényléshez a következő 

mellékletek, kiegészítések szükségesek: 

 Az ügyfél költségvetése az aktuális évre vonatkozóan, amely tartalmazza az igényelt 

kölcsönt is, 

 Rövid bemutatása a kölcsönből finanszírozásra kerülő objektumnak/beruházásnak/stb. 

 A hitel részletfizetésének, illetve a kamatfizetésnek a módja 

 Az önkormányzat döntését (ha szükséges volt) a tevékenység engedélyezésére 



54 
 

vonatkozóan 

 Kimutatás a folyó év utolsó negyedévének bevételeiről és ráfordításairól 

 Számviteli mérleg vagy kimutatás a folyó év utolsó félévének eszközeiről és 

forrásairól 

 Számviteli mérleg és kimutatás az előző év bevételeiről és kiadásairól 

 Összefoglaló a tervezett befektetési tevékenység (becsült) költségvetéséről 

 Két hónapnál nem régebbi tulajdoni lap ??? 

 Két hónapnál nem régebbi szakértői vélemény, amely szerint az igényelt hitel mögött 

egy a hitel minimum 13%-át garantáló ingatlan vagy ingóság biztosítja a fedezetet. 

 

4.2.Összegzés 
 

Manapság a bankok és a vállalatok/vállalkozások elválaszthatatlanul kapcsolódnak 

egymáshoz – nem csak a kezdő vállalkozások, hanem a több évtizedes történelemmel 

rendelkező, jól működő vállalatok is. A bankok mindig is buzgó védelmezői lesznek a 

befektetéseknek, éppen ezért mindig ragaszkodni fognak ahhoz, hogy ügyfeleik egyértelműen 

biztosítsák számukra, hogy a kapott kölcsönt/hitelt képesek lesznek visszafizetni. 

Nyilvánvaló, hogy ha egy vállalat/vállalkozás azt szeretné, hogy hiteligénylése sikeresen 

záruljon, akkor fel kell készülnie arra, hogy gazdasági/pénzügyi helyzetét részletes ellenőrzés 

alá vonják, illetve a lehetséges kockázatokat – amelyeket a bank számára hordoz az üzlet – 

alaposan megvizsgálják. Ráadásul a bank valamiféle fedezetre is igényt tart majd – akár 

materiális, akár immateriális javak formájában. 

 

Ellenőrző kérdések 
 

1. Figyelembe véve saját vállalkozásodat/ az üzletágat, amelyben tevékenykedsz, 

milyen jellegű hitelekre/kölcsönökre lehet szükséged? Gyűjtsd össze őket. 

2. A bankkal folytatott tárgyalásokhoz adott tanácsok alapján állíts össze egy olyan 

dokumentumot, amelyet hiteligényléssel kapcsolatos tárgyalások előtt a céged 

képviselőjének odaadnál. 

3. Képzeld magad a bank helyébe, majd állíts össze a vállalkozásodról egy pénzügyi 

elemzést a bank szemszögéből úgy, hogy hitelkérelmed pozitív elbírálást kapjon. 

4. Milyen szempontok alapján dönt, miket vesz figyelembe egy bank, amikor hitelt 

igénylő ügyfele hitelképességét értékeli? 
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Tesztfeladatok 
 

1. Mi a gyakorlati haszna az üzleti tervnek? 

a) Mindössze egy üzleti dokumentum, amely azt a célt szolgálja, hogy 

bemutassa a cég terveit és szándékait a nyilvánosság számára. 

b) Nem csak üzleti dokumentumként szolgál, hanem a vállalat „belső’ 

eszköze is, amely segíti az ellenőrzést és az irányítást, valamint a cég 

jövőbeli fejlődési/fejlesztési lehetőségeiről is előrejelzést ad. 

c) Egy olyan dokumentum, amely egyrészt a bankok igényeinek 

kiszolgálására (pl. hitelkérelem esetén), másrészt pénzügyi intézmények 

számára jött létre olyan esetekre, amikor a cégnek más anyagi forrásokra 

van szüksége. 

2. Minden üzleti tervnek tartalmaznia kell: 

a) Egy pénzügyi tervet, egy napi menetrendet és teendőlistát, egy részletes 

marketing tervet, és személyes információkat. 

b) Egy pénzügyi tervet, információkat a vállalatról, egy részletes 

marketing tervet, és személyes információkat. 

c) Két kutya tenyésztésének üzleti tervét, napi menetrendet és teendőlistát 

egy részletes marketing tervet, és személyes információkat. 

3. Döntsd el, hogy a következő négy állítás igaz vagy hamis: 

a) Minél egyszerűbb és könnyebb másolni, utánozni a termékeidet, annál 

nagyobb az esély arra, hogy versenytársaid le fogják másolni őket. 

(Igaz) 

b) A vezetői összefoglaló az üzleti terv azon része, amelyet a lehetséges 

befektetők olvasnak el először, éppen ezért ezt a részt kell megírni 

elsőnek. (Hamis) 

c) A SWOT elemzés egy termék vagy egy szolgáltatás elemzésére is 

használható. (Igaz) 

d) A gyártási tervben semmilyen információt nem szabad közölni arra 

vonatkozóan, hogy egy-egy terméket hogyan fognak legyártani, 

előállítani. (Hamis) 

4. Melyek az egyes lépései a pénzügyi tervezésnek? 

a) A vállalat pénzügyi helyzetének elemzése, a vállalat céljainak 

megfogalmazása, egy hosszú távú pénzügyi terv elkészítése, egy rövid 

távú pénzügyi terv elkészítése, és egy számvitel mérleg. 

b) A vállalat pénzügyi helyzetének elemzése, a vállalat céljainak 

megfogalmazása, egy hosszú távú pénzügyi terv elkészítése, egy 

rövid távú pénzügyi terv elkészítése, és egy operatív pénzügyi terv 

elkészítése. 

c) A vállalat pénzügyi helyzetének elemzése, a vállalat céljainak 

megfogalmazása, ez SWOT elemzés elkészítése a vállalatról, egy hosszú 

távú pénzügyi terv elkészítése, és egy rövid távú pénzügyi terv 

elkészítése.  

5. Egy vállalat két alapvető erőforrást használhat fel üzleti tevékenységének 

finanszírozásához: ......................... erőforrások és ............................. erőforrások. 

(külső/külföldi és belső/a vállalat saját erőforrásait) 

6. Döntsd el, hogy a következő három állítás igaz vagy hamis: 

a) Jelenleg két eljárást különböztetünk meg a pénzügyi tervezésben: 

ciklikus tervezést and projekt tervezést. (Igaz) 
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b) A múltban a vállalatok alapvető és egyetlen elfogadható/elfogadott célja 

a vállalat piaci értékének maximalizálása volt. (Hamis) 

c) A német Daimler–Benz konszern a likviditást tekinti egyik fő pénzügyi 

célkitűzésének. (Igaz) 

7. Milyen típusú tevékenységeket vállalnak át a bankok? Amikor kölcsönt nyújtanak, 

akkor beszélünk.......................... műveletekről, amikor pedig betéteket fogadnak el, 

akkor beszélünk.................................. műveletekről. (aktív, passzív) 
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Fogalomtár 
 

Ár – egy olyan pénzösszeg vagy egy eszköz, amit valamiért cserébe fizetünk vagy követelnek 

tőlünk, ezzel egy időben azt a költséget is jelenti, amely akkor merül fel, amikor valaki szert 

tesz valamire. 

Vezetői összefoglaló – egy üzleti célokból íródott hosszú dokumentum (pl. üzleti terv) 

részeként, annak a legfontosabb tényeit, adatait összefoglaló rövid dokumentum, javaslat 

vagy javaslatok összessége, amelynek célja, hogy az olvasó a teljes dokumentum elolvasása 

nélkül is megismerhesse annak lényegét, mondanivalóját, legfontosabb részeit. 

Pénzügyi terv – általánosságban elmondható, hogy a pénzügyi terv egy egyén vagy egy 

vállalat által kifejlesztett lépések/intézkedések sorozata, amelyeket meg kell tenni ahhoz, 

hogy az egyén/vállalat elérje pénzügyi céljait vagy megteremtse a feltételeket ezen célok 

eléréséhez (pl. adósságok megszüntetése). 

Befektető – az a személy, aki befekteti saját tőkéjét, miközben elsődleges célja a befektetett 

tőke pénzügyi megtérülése – akár jövedelemként, akár tőkenyereségként. 

Csődeljárás – olyan intézkedés, amelynek megtételére akkor van szükség, amikor egy cég 

nem tudja fizetni adósságait, fizetésképtelenné válik és csődbe megy. A csődeljárás folyamata 

a csődeljárási-kérelem beadásával indul. A beadványt a bíróságnak nyújtja be egy a sértett 

cégből érkező személy vagy bizottság, azért mert az érintett vállalkozás képtelen volt 

törleszteni adósságait.  

Likviditás – az az állapot, amikor a vállalat képes arra, hogy vásároljon vagy eladjon 

eszközöket vagy értékpapírokat piaci áron; az a képesség, hogy a vállalat ezeket az 

eszközöket azonnal (vagy rövid időn belül) készpénzzé tudja tenni.  

Felszámolás – a felszámolás során sorra veszik a vállalat eszközeit és tartozásait, majd egy 

előre meghatározott sorrendben elégítik ki a követeléseket az adósok felé. 

Vállalkozó – az a személy a vállalat életében, aki teljes felelősséggel tartozik a 

döntéshozásért, részt vesz számos vállalati tevékenységben – legyen az gyártással vagy éppen 

kereskedelemmel kapcsolatos, és mindent azzal a céllal teszi, hogy a vállalat tulajdonában 

lévő fizikai, pénzügyi és humán tőke segítségével bevételt generáljon a vállalat számára. 

Üzleti terv – a vállalat által saját maga számára kitűzött célok formális/hivatalos kifejeződése, 

amely magában foglalja az e célok eléréséhez szükséges, kidolgozott terveket is. Emellett 

tartalmazhat háttér információkat is a vállalatról, illetve leírást arról, hogy a vállalat 

munkavállalói, a „csapat” miként akarja elérni a kitűzött célokat. 

Elsődleges fizetésképtelenség – a vállalkozás képtelen időben törleszteni adósságait. 

Végrehajtási terv – azon egyszerű lépések sorozata, amikor egy adott üzleti 

tervet/tevékenységet (gyártás, értékesítés, adminisztráció) „üzembe helyeznek”, bevezetnek. 

A terv tartalmaz minden komponenst (személyzet, létesítmények), amelyek részt fognak 

venni a megvalósításban. 

Jövedelmezőség – a vállalat teljesítőképessége, amely megmutatja, hogy adott vállalat milyen 

eredményesen tudja felhasználni a rendelkezésére álló erőforrásait bevételeinek (profit, stb.) 

előállítására. 

Piaci verseny – egy olyan folyamat, amelyben különböző szervezetek/szereplők (vállalatok, 

háztartások, stb.) találkoznak a piacon, miközben mindannyian arra törekednek, hogy a lehető 

legnagyobb anyagi előnyre tegyenek szert ebben a környezetben. 

Hitel/kölcsön – egy meghatározott pénzösszeg, melyet az egyik személy/fél (hitelező) 

kölcsönöz egy másik személynek/félnek (adós), feltéve, hogy az adós meghatározott időn 

belül visszafizeti a hitelezőnek azt a bizonyos pénzösszeget – általában egy további 

pénzösszeggel vagy más kompenzációval együtt (pl. kamat), amelyet díjként számít fel a 

hitelező a kölcsönért cserébe. 
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Gyártási terv – egy előre egyeztetett gyártási ütemterv, amely figyelembe veszi az 

értékesítési eredményeket és a lehetséges termelési kibocsátást, megmutatva ezzel az általános 

kibocsátás tervezett szintjét. 
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Gyakorló feladatok 
 

 Találj ki egy nevet vállalkozásodnak. Keress rá az interneten (e-cégyjegyzék), hogy 

van-e már ilyen néven bejegyzett cég. Gondolkozz egy jó jelmondaton (szlogenen), 

ami jól visszaadja a vállalkozás lényegét és misszióját- 

 Készíts “egyperces prezentációt” és add elő valakinek az ismerősök közül. 

 Végezz egy piackutatást a saját üzletágadban a bankszektorra összpontosítva. Derítsd 

fel, hogy mely bankok és milyen termékeket kínálnak a te ágazatodban (pl.: 

agrárhitelezés) kezdő kisvállalkozásoknak.  

 Készítsd el a saját tervezési naptáradat, amely segít majd szemmel tartani a 

legfontosabb folyamatokat, amelyek éppen zajlanak a cégednél. 

 Jegyezd le a legsúlyosabb kockázatot, amivel szembe kell nézned a vállalkozásodban. 

Amennyiben több is van belőlük, akkor rendezd őket hierarchikus sorrendbe, kezdd a 

legsúlyosabbal, azzal, ami leginkább aggodalmat keltő számodra. 

 Derítsd fel az előbbiekben megnevezett legsúlyosabb, leginkább aggodalmat keltő 

kockázat részleteit, összetevőit. 

 Fejleszd ki a kockázatkezelési tervedet, hogy könnyebben tudd kezelni a kockázatokat, 

amelyeket az üzleti tervedben feltüntettél. 

 Számíts ki alapvető viszonyszámokat, hogy figyelemmel tudd kísérni és értékelni tudd 

a vállalatod pénzügyi teljesítményét, illetve próbáld meg elemezni céged jelenlegi 

pénzügyi helyzetét. 

 Válassz ki néhány olyan részterületet, ahol tudod, hogy változásokra/változtatásokra 

lesz szükség. Fejtsd ki, hogy hogyan fogod végigvinni ezeket a változtatásokat. 

 Állítsd össze a vállalatod/vállalkozásod teljes pénzügyi tervét. 

 Készíts egy áttekintést az környékeden/székhelyeden található bankok összes 

termékéről/szolgáltatásáról. 

 Figyelembe véve saját vállalkozásodat/ az üzletágat, amelyben tevékenykedsz, milyen 

jellegű hitelekre/kölcsönökre lehet szükséged? Gyűjtsd össze őket. 

 A bankkal folytatott tárgyalásokhoz adott tanácsok alapján állíts össze egy olyan 

dokumentumot, amelyet hiteligényléssel kapcsolatos tárgyalások előtt a céged 

képviselőjének odaadnál. 

 Képzeld magad a bank helyébe, majd állíts össze a vállalkozásodról egy pénzügyi 

elemzést a bank szemszögéből úgy, hogy hitelkérelmed pozitív elbírálást kapjon. 


