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1. Az üzleti tervezés alapjai 

Fejlesztendő kompetenciák 
⧠ szisztematikus gondolkodás 
⧠ elemzési készség 
⧠ tervezési készség 
⧠ világos célok megfogalmazásának képessége 
⧠ helyes döntés meghozásának képessége 

 

Az üzleti terv a vállalkozás alapdokumentuma, sikeres működéséhez szükséges útmutatás, melyben 

meghatározzuk, hogy hol tart most a vállalkozás (hol állunk most, milyen adottságokkal 

rendelkezünk), hová szeretnénk eljutni (mi a vállalkozás célja, mennyi idő alatt szeretnénk elérni) és 

hogyan akarjuk a céljainkat megvalósítani (mit kell tennünk most, hogy képesek legyünk céljainkat 

megvalósítani, milyen források szükségesek ehhez, hogyan szerezzük meg ezeket a forrásokat).  Az 

üzleti terv jelentősége Herczeg-Juhász, 2010 alapján a következőképpen foglalható össze: 

⧠ segíti a vállalkozót a célok meghatározásában, 

⧠ a célok eléréséhez szükséges feladatok, részfeladatok ütemezésében, 

⧠ a célok eléréséhez szükségez eszközök (tárgyi eszközök, forráseszközök, pénzeszközök stb.) 

meghatározásában, 

⧠ a hiányzó eszközök pótlásában, 

⧠ tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás mennyire lesz életképes a piacon, 

⧠ meghatározza, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni a célok elérése érdekében, 

⧠ feltárja a működés azon területeit, ahol sürgős cselekvés szükséges, 

⧠ fontos eszköz a finanszírozási források megszerzéséhez, 

⧠ megmutatja, hogy melyek a fejlesztés kulcsfontosságú területei, 

⧠ elkészítése során értékes tapasztalatokhoz juttathatja a vállalkozót, aki képes objektíven 

számot vetni erőforrásaival és korlátaival, 

⧠ az üzleti terv alapján a vállalkozó dönthet elképzeléseinek megvalósíthatóságáról. 

Vecsenyi (2003) szerint „az üzleti terv olyan dokumentum, amely meggyőző érvekkel bizonyítja, hogy 

a vállalkozás képes termékei vagy szolgáltatásai értékesítésére, tisztes profit elérésére, és ezért 

érdemes a támogatásra.” 

Az üzleti terv funkcióit foglalja össze az 1. ábra Hernádi (2004) összeállításában. 

2. Segíti a

vállalkozás

környezetének

és saját

adottságainak

megismerését

3. Segíti a világos

célmeghatározást

4. Segíti a jó

döntést

5. Segíti a

finanszírozás

biztosítását

6. Segíti a

célkitûzések

megvalóstását

7. Segíti a

munkatársak

ösztönzését

Elemzés Célkitûzés Döntés

Megvalósítás
1. Segíti a szisztematikus gondolkodást

Tervezés

8. Segíti az elõrehaladás ellenõrzését

9. Segíti a terv módosítását, új terv készítését

Visszacsatolás

1. ábra: Az üzleti terv 

funkciói (forrás: 

Hernádi, 2004) 
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Az üzleti terv legfontosabb funkciói Fülöp (2004) alapján:  

1. Elkészítése logikus keretet biztosít a váll. feladatainak megtervezéséhez. A jövőről való 

szisztematikus gondolkodás új szempontokat, új lehetőségeket vethet fel, az elemzéshez 

szükséges információk beszerzésére, rendszerezésére ösztönöz. 

2. Az elemzés feltárja a vállalkozást érintő makro és piaci tendenciákat, veszélyeket és esélyeket, 

az erősségeket és gyengeségeket, előrejelzi a lehetséges akadályokat. 

3. Készítése rákényszeríti a vállalkozót, hogy átgondolja a cég jövőbeni terveit, segít, hogy 

világosan megfogalmazza az üzleti profilt, konkretizálja a tervidőszakra vonatkozó 

célkitűzéseket. 

4. Számítások és becslések alapján felméri, hogy mennyire lesz a vállalkozás életképes a piacon, 

megvalósítható-e a terv, milyen megtérülés várható, ez alapján dönthet, hogy érdemes e 

belevágnia. 

5. Alapul szolgál a hitelezőkkel, pénzintézetekkel, befektetőkkel való tárgyaláshoz, ezáltal 

elősegíti a szükséges tőke megszerzését.  

6. Cselekvési tervet ad, útmutatóul szolgál a terv megszervezéséhez, összefoglalja, hogy mit kell 

tenni a cél érdekében. 

7. A munkatársak számára irányt mutat, hogy mire törekszik a vállalkozás, és egyértelművé 

teszi, hogy mit kell tenniük a cél eléréséhez. 

8. Összehasonlítási alapul szolgál a teljesítmény méréséhez, lehetőé teszi a gazdálkodás 

folyamatos figyelését a problémák felismerése érdekében. 

9. Periódikusan felül kell vizsgálni az üzleti tervet, hogy megállapítsuk, hogy mennyiben és 

miért tért el a tervtől, az eltérés hasznos volt-e vagy káros, feltárhatjuk a fejlesztendő 

területeket, eredményeképpen a vállalkozó módosíthatja elképzeléseit, célkitűzéseit. 

Felépítését és részletezettségét, mélységét alapvetően meghatározza (Fülöp, 2004), hogy milyen 

célból készül: készülhet a vállalkozó számára, mint működési útmutató, vagy külső olvasó számára.  

Más területek a részletesek például a befektetők megnyerése céljából készült üzleti tervben (pl. 

Mik a tervek? Hogyan akarja felhasználni a befektetett pénzt, mennyi idő alatt térül meg? Milyenek a 

piaci esélyek, hogyan fogja kivédeni a környezet kedvezőtlen hatásait), vagy ha stratégiai partnerség, 

stabil vevői kapcsolat kiépítése a cél (ebben az esetben a marketing stratégia bemutatása, valamint a 

termelési terv főként az innovációs terv és a minőségbiztosítás bemutatása a részletes). 

A részletezettséget meghatározza a vállalkozás mérete: más egy most induló mikrovállalkozás, 

és egy jelentős tőkével és kiterjedt piaccal rendelkező vállalat üzleti terve. 

A különböző iparágak eltérő sajátosságokkal rendelkeznek, ezért nagyon fontos, hogy az induló 

vállalkozás üzleti tervét az adott iparág sajátosságainak figyelembevételével készítse el. 

Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozás fogyasztói vagy termelői piacon működik, nem 

mindegy hogy ezen belül napi tömegcikket, szakcikket, vagy luxusterméket gyárt-e. 

A termék életciklusa meghatározza a potenciális vevők számának alakulását, ezáltal hatással 

van az elérhető árbevétel és nyereség nagyságára is. Az iparág életciklusát is figyelembe kell venni, 

nem mindegy, hogy mikor kíván piacra lépni. 
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Tekintettel kell lenni, hogy milyen az elavulás veszély az adott iparágban: milyen gyakran kell a 

verseny miatt változtatni, ez meghatározza az innovációs terv részletességét, és a hozzá rendelendő 

források nagyságát is. 

Befolyásolja az üzleti terv részletezettségét a piaci kiterjedtség is, hogy helyi, országos, 

nemzetközi, vagy globális piacon tevékenykedik-e. 

Az alkalmazott üzleti kalkulációs logika hatással van az elérhető haszonkulcs mértékére (nagy 

forgalom alacsony haszonkulccsal, vagy kis forgalom, nagy haszon kulccsal).  

  Az üzleti tervet célszerű írásba foglalni. Érdemes átgondolni az üzleti tervezés folyamatát, 

sorba venni azokat a lépéseket, amelyek az üzleti terv elkészítéséhez szükségesek. Az üzleti terv 

készítésének folyamatát szemlélteti a 2. ábra a Junior Business Club (2015) alapján. 

       

 

 

  

           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 A lehetőség felismerése 

Az igazán sikeres cégek legtöbbjét olyasvalaki alapítja, akinek van egy ötlete és egy nagy álma. 

Minden vállalkozás szülőanyja az ötlet: ki kell találnunk, milyen üzleti lehetőségbe kívánjuk 

pénzünket befektetni. Az üzleti terv készítésének első lépése az ötletforrás felkutatása, az ötletek 

begyűjtése. Ennek nagyon sok módja lehet, a legfontosabbak Fülöp (2004) és Junior Business Club 

(2015a) alapján: 

⧠ Fogyasztó: a saját és mások szükségletei. Mi az, amire úgy érezzük, hogy szükségünk lenne, 

de mégse jutunk hozzá? Érdemes lehet körbekérdezni a családokat, barátokat, ismerősöket, 

hogy nekik milyen olyan igényeik, szükségleteik vannak, amire nem találnak megoldást. A 

leendő vállalkozó nyitott füllel jár a világban, odafigyel, hogy mire panaszkodnak és tudatosan 

keresi a találkozást a fogyasztókkal, szervezetten lehetőséget ad a fogyasztóknak hogy 

kifejthessék véleményüket, javaslatokat tegyenek a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban. 

1. Lehetőség felismerése 
ötletgyűjtés, lehetőségek 
összehasonlítása, 
személyes célok 

2. Vállalkozás stratégiája  

makro, mikro, rövid, közép, 

hosszú, eszközök, módszerek 

3. Üzleti terv  

lépések, pénzügyi terv, 

erőforrások, időszükségletek, 

kockázatok 

4. Megvalósítás  

működtetés, ellenőrzés 

2. ábra: Az üzleti terv 

készítésének a 

folyamata (forrás: 

Junior Business Club, 

2015) 
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⧠ Kereskedelemben dolgozók: kitűnő ötletforrás, napi kapcsolatban vannak a fogyasztókkal, 

jól ismerik a piaci igényeket (tisztában vannak, hogy milyen termékeket keresnek, melyeket 

nem, mire panaszkodnak), gyakran támad javaslatuk egészen új termékre, illetve a meglevő 

termékek továbbfejlesztésére. 

⧠ A jelenlegi munkahelyen megszerzett tudás, tapasztalat, nem méltányolt kitűnő ötlet gyakran 

jelent motivációt önálló vállalkozás létrehozására. A gyökeresen új, innovatív ötletek 

megvalósítása gyakran igen kockázatos a nagyobb vállalatok számára, a mikrovállalatok 

sokkal kisebb kockázattal kipróbálhatják ötletüket a garázsukban, melyek többször igen 

sikeres, nemzetközileg is ismert vállalkozássá növik ki magukat (pl. start up-ok). 

⧠ Más vállalkozások: sokan mások sikerén felbuzdulva lépnek be a piacra –mindenképpen meg 

kell határozniuk, hogy miben mások, mint a piacon levő versenytársak, melyek azok a 

területek, amelyeken többet, jobbat, mást tudnak nyújtani a vevőknek.  

⧠ Külföld: külföldi út, magazin, folyóiratok, filmek. Érdemes külföldi ötlet átvételekor jogi 

szakértő, szabadalmi ügyvivő véleményét is figyelembe venni. 

⧠ Pályázatok: az aktuális pályázatok témái is értékes ötletforrást jelenthetnek, amikor a 

pályázati pénz elnyerése céljából hozzák létre a vállalkozást.  Például a turizmus fejlesztésre, 

vagy a beszállítók támogatására kiírt pályázatok hatására megnő az e területre specializálódott 

vállalkozások száma. 

⧠ Internet.: keresőprogramok segítségével a vállalkozások honlapjairól tájékozódhatunk mások 

termékeiről, szolgáltatásairól, a kommenteket áttekintve a fogyasztók véleményéről, ötleteiről.  

A siker egyik kulcsa, hogy meglegyen a motiváció a tevékenység végzésére. Ez önmagában kevés. 

Fontos, hogy alkalmas is legyen a tevékenység ellátására.  

Feladat: Alkossunk 2-3 fős csapatokat! Beszéljük meg, hogy milyen ötlet megvalósítására hoznánk 

létre vállalkozásunkat! Az ötleteket a következő szempontok figyelembe vételével értékeljük először 

egymás között, majd ötletünket osszuk meg a többiekkel is. Indokoljuk, hogy ötletünk és vállalkozásunk 

miért lesz életképes és reményeink szerin sikeres! 

Vecsenyi (2003) alapján az üzleti elképzelést 4 fő szempont alapján célszerű értékelni: 

1. Piacképesség értékelése: Kik lesznek a vevőink, meg kell vizsgálni mik a fő jellemzőik 

(fiatal-öreg, férfi-nő stb), mi alapján döntenek a vásárlásról (pl. csomagolás, kalória, 

környezetfelfogás). 

2. Működőképesség elemzése: Van-e olyan szakember, rendelkezésre áll e olyan technológia, 

mely képes a termék előállítására? Képesek vagyunk-e rá? Szükséges és beszerezhető-e a 

tevékenység megkezdéséhez a hatósági engedélyek, szabadalmak stb.? Mi a vélemény a 

várható kezdeti nehézségekről? Kialakul-e valamilyen egészséges munkamegosztás a 

vállalkozásban résztvevők között? Vagy a teljes tevékenység egy főtől függ? Rendelkezünk-e 

a szükséges berendezésekkel, szaktudással, vagy be kell szerezni?  A munkatársak várhatóan 

mennyire tudnak azonosulni a vállalkozás céljaival, milyen perspektívát látnak? 

3. A versenyképesség értékelése: Miben jobb a termék, szolgáltatás, mint a piacon levők? Miért 

fogják ezt választani? Mennyire fenyegetik versenytársak? Várhatóan hogyan reagál a piac az 

új szereplő belépésére? A piacra lépés milyen beruházási költséget, szaktudást stb. igényel? 

Nagyok vagy kicsik a belépési korlátok? Milyen a szállítók és a vevők alkuhelyzete? 

Mennyire vannak kedvező helyzetben az ár, szállítási feltételek meghatározásában? Vannak-e 

helyettesítő termékek, lehet e megjelenésükre számítani? Lesz-e vállalkozásunknak 

versenyelőnye, esetleges versenyhátránya? 
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4. Üzletkésesség elemzése: Mennyire tekinthető üzleti szempontból életképesnek? Milyen a 

várható forgalom nagysága, a további működéshez mennyi befektetés szükséges, 

működőképesség fenntartásához milyen készpénz igény merül fel, megtérül-e és mikorra a 

befektetésünk. Az üzletképesség számszerűsítésében segítségünkre lesz az üzleti tervünk 

írásba foglalása. 

1.2 Stratégiai – taktikai - operatív tervezés 

A tervezett változások mértéke szerint Kresalek (2003) alapján megkülönböztetünk stratégia, 

taktikai és operatív tervezést (3. ábra). 

 

 

 Differenciáltság Részletezettség Pontosság, 

meghatározottság 

Időtáv Probléma 

szerkezet 

Stratégiai Kevésbé 

differenciált, 

általános 

Globális 

problémamezők 

Nagyvonalú 

információk 

Hosszú 

távú 

Rosszul 

definiált 

problémák 

Taktikai      

Operatív Erősen 

differenciált, 

sok részterv 

Részletesen 

lehatárolt 

problémák 

Finom, egzakt 

információk 

Rövid Jól definiált 

problémák 

A stratégiai tervezés fontos feladata a vállalkozás jövőbeni mozgásterét kijelölő keretek 

megállapítása, valamint az új sikerlehetőségek feltárása és a meglévők minél jobb kihasználása: 

⧠ Hosszabb időszakra szól; 

⧠ A szervezetet, mint teljes rendszert érintik; 

⧠ A stratégiai tervezés fő feladata a lehetőségek idejében történő felismerése és az 

ezekre való reagálás, stratégiai cselekvési program vázlatos kidolgozása azok 

kockázatának elemzése mellett; 

Az időtáv kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy: 

⧠ Mekkora az avulási folyamatok hossza; 

⧠ Mekkora az időtartam , amit viszonylag jól előre lehet látni. 

Új üzletágak, tevékenységprofilok megalapozása, új termék és szolgáltatás portfoliók kidolgozása 

tipikusan a stratégiai tervezés feladata. 

Taktikai (akció) tervezés: 

⧠ Az előző fázisban kitűzött célokat és az elérésükre alkalmas cselekvési stratégiákat 

konkretizálja; 

⧠ Kidolgozásra kerülnek a szervezet egészének és részrendszereinek a céljai; 

⧠ Kijelölik a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat és intézkedéseket 

A taktikai tervezés tipikus feladata a szükséges beruházások tervezése – mely tipikusan projekt 

rendszerű munka -, vagy például. a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének megtervezése. A 

stratégiai terveket sokszor a hosszú, és az akcióterveket a középtávú tervekkel azonosítják.  

Sokszor egybeesik, de elképzelhető az is, hogy pl. egy-egy akció tervezett végrehajtása egy éven 

belül lezajlik 

3. ábra: Tervezés a tervezett 

változások mértéke szerint 

(forrás: Kresalek, 2003) 
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Operatív tervezés: Itt tervezik meg az erőforrások optimális felhasználását, a konkrét gyártási 

folyamat vagy áruforgalmi szolgáltatási tevékenység lépéseit, ezek várható eredményességét, 

valamint a vállalkozás fontosabb pénzügyi folyamatait, várható vagyoni és pénzügyi helyzetét 

(pénzügyi tervezés): 

⧠ adott kapacitások és kínálat, 

⧠ az erőforrások optimális kihasználási szintjének, 

⧠ a teljesítmények előállításának rövid távú tervezése folyik. 

Az operatív tervezés tipikus feladata például a gyártási és szolgáltatási folyamatok tervezése.  

1.3 Az üzleti terv elkészítése 

Az üzleti terv tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező érvényű séma, az üzleti 

tervről szóló irodalom egymást jelentősen átfedő, többféle javasolt vázlatot, fejezeteket ajánlanak. 

A pénzintézetek formanyomtatványon kérik az üzleti terv összeállítását, a pályázatok kötelezően 

előírt formátumot alkalmaznak. A szakmai gyakorlat, a szakkönyvek, és egyes bankok ajánlásai 

útmutatást adnak, hogy milyen legyen a célt legjobban szolgáló üzleti terv.  Fülöp (2004), 

Herczeg-Juhász (2010), Junior Business Club, 2015a. alapján az üzleti tervnek legalább a 

következő fejezeteket tartalmaznia kell: 

⧠ A vállalkozás adatlapja 

⧠ Vezetői összefoglaló 

⧠ A vállalkozás általános bemutatása 

⧠ Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése 

⧠ Marketing terv 

⧠ Termelési-működési terv 

⧠ Szervezeti terv 

⧠ Pénzügyi terv 

⧠ Kockázatok és kockázatkezelés 

⧠ Mellékletek 

A kurzus továbbiakban a fenti résztervek kidolgozásához nyújt segítséget, gyakorlati feladatokkal és 

számolási feladatokkal segítve az összeállítást.  

Feladat: Gondoljuk végig és foglaljuk írásba az ötletünk megvalósítására irányuló részterveket és az 

üzleti tervet! 

Az üzleti terv olyan alapdokumentum, mely kijelöli a vállalkozások üzletmenetét egy meghatározott 

időtartamra (általában 1-3 évre) vonatkozóan. A benne szereplő információknak megbízhatónak, 

pontosaknak kell lenniük, ugyanakkor egyfajta optimista lelkesedést és elkötelezettséget is tükrözniük 

kell. Fontos a szakszerű hangnem. A túlságosan szentimentális stílusban íródott tervet nem fogják 

komolyan venni. Ugyanakkor az üzleti tervet olvasók a pozitív, érdekes, figyelemreméltó 

dokumentumokra reagálnak (Fülöp, 2004). A kisebb helyesírási és nyelvtani hibák is negatív 

következményekkel járhatnak a vállalkozás megítélésében (Siegel, Ford és Bornstein, 1995). 

Az üzleti terv tipikus hibái a következők: 

⧠ elfogultság, túl optimista az előrejelzés, 

⧠ túlzottan a pénzügyi részre koncentrál, 

⧠ nem valóságos a fedezeti számítás, alábecsült költségek, túlzott optimizmus a bevételeket 

illetően, 

⧠ az infláció figyelmen kívül hagyása, 
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⧠ túl felületes, túl részletes, túl hosszú, túl rövid, 

⧠ hanyag vagy túl látványos. 

Ne kövessük el ezeket a hibákat! 

Mindig legyünk tekintettel a tervezés korlátaira (Kresalek, 2003): 

⧠ A tervet nem szabad merev és örök érvényűnek tekinteni (gördülő tervezés): Ha a 

vállalkozás külső és belső körülményei megváltoznak, akkor a tényeket ennek 

megfelelően át kell dolgozni. Egyes tervidőszakok után mindenképp felül kell vizsgálni a 

terveket; 

⧠ A tervek csak annyit érnek, amennyire a készítők megbízhatóan készítették, ezért kell arra 

törekedni, hogy a készítése során a kellő számú és lehető legbiztosabb információkkal 

dolgozzunk. A leghasználhatóbbak a tervek akkor lesznek, ha az ellenőrzés nem csak 

bizonyos időszakok után, hanem folyamatosan történik és az esetleges eltéréseknek 

megfelelően a tervek átdolgozásra kerülnek; 

⧠ Ha a terv nem valóságra épül, akkor annak semmi értelme nincs, és a kidolgozásába vetett 

munka csak felesleges idő és pénzkidobás; 

⧠ A tervet nem csak elkészíteni, használni is kell: hiszen azért készül, hogy az adott időben 

a legjobb megoldásokat kínálja azokra a problémákra, amivel a cég szembe kerül; 

Néhány jó tanács az üzleti terv készítésekor: 

⧠ Az üzleti tervet maga készítse el! (Csak akkor lesz megfelelően motivált a végrehajtást 

illetően!) 

⧠ Ha nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy meggyőzően fogalmazzon, és áttekinthetően 

szerkessze meg a tervet, akkor szakértő segítségét is igénybe veheti. (Az üzleti tervet 

akkor sem a szakértő írja meg vállalkozó helyett, inkább irányítja, rávezeti a helyes 

tervezésre –Coaching típusú tanácsadás a célszerű.) 

⧠ Az összefoglalást akkor írja meg, ha terve már elkészült! (Készítse el annak 3-4 oldalas 

érdekes, figyelemfelkeltő kivonatát!) 

⧠ Ellenőrizze le, hogy nincs e számítási hiba a tervben! 

⧠ Ellenőrizze, hogy a terv különböző helyein ugyanarra vonatkozó adatok megegyezően 

szerepelnek-e! (A számítási pontatlanságok és a számadatok eltérései az egyes 

résztervekben komolytalanná teszi a teljes üzleti tervet!) 

⧠ Minden fontos kijelentését és számítását kétszer is ellenőrizze le! 

Jó munkát kívánok az üzleti terv összeállításához és az ötlete megvalósításához! 

 

2. Az üzleti terv elkészítése 

2.1 Az üzleti terv adatlapja 

 

A vállalkozás adatlapja a Junior Business Club (2015.b) és Fülöp (2004) alapján a következő 

adatokat tartalmazza (1. táblázat). 

1. táblázat: A vállalkozás adatlapja (forrás: Junior Business Club (2015.b) és Fülöp (2004) 

alapján saját szerkesztés) 
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2. Azonosító adatok 

A vállalkozás neve:  

Székhelye:  

Telephelye:  

3. Tulajdonosok 

Név Üzletrész Bevitt vagyon 

   

   

   

Összesen: 100%  

4. További pénzigény 

Megpályázott támogatás:  

Hiteligény:  

Egyéb:  

Összesen:  

5. Megvalósító személyek 

Neve:  

 

 

6. A vállalkozás további adatai 

Tevékenységi kör:  

Szolgáltatások és termékek:  

Foglalkoztatottak száma:  

7. Az üzleti terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény jelzése 

 

 

Feladat: A korábban megalakított 2-3 fős csapatokban dolgozzunk tovább és töltsük ki vállalkozásunk 

adatlapját!  

1. Adjunk nevet vállalkozásunknak!  

2. A név legyen egyszerű, ötletes, figyelemfelkeltő, és utaljon a vállalkozás tevékenységére! 

Kisebb és családi vállalkozások gyakran a családnevüket választják. A vállalkozás teljes 

nevében legyen benne a társaság választott jogi formája, és a tevékenységi köre: pl. Ügyfélért 

Pénzügyi és Számviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

3. Válasszunk székhelyet és telephelyet!  
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4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény szerint a cég székhelye az a hely, ahol a cég iratainak kezelése, őrzése, és a 

székhellyel összefüggő egyéb, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése 

történik, illetve a legtöbb esetben a cég székhelye egyben a központi ügyintézés 

(döntéshozatal) helye is. Székhelynek minősül például a külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe is.  A cég telephelye olyan a cég székhelyétől eltérő – de a cég székhelyével azonos 

településen található – hely, ahol a cég tartósan üzleti tevékenységet végez. A cég fióktelepe 

olyan telephely, amely a cég székhelyétől eltérő településen található. 

5. Gondoljuk végig, hogy ki és mivel (milyen tárgyi eszközzel –apporttal, pénzzel és 

szakértelemmel) tudna hozzájárulni a vállalkozás működéséhez! 

6. Nézzünk utána, hogy milyen pályázati és támogatási lehetőségek állnak rendelkezésünkre a 

választott helyszín és tevékenységi kör esetén! 

7. Például: Fiatalok vállalkozóvá válása - vállalkozás indítási költségeinek támogatása / GINOP-

5.2.3-16 (minimum kettő, maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás). 

8. A vállalkozás elindításához, és működéséhez szükséges teljes tőke igény meghatározása 

később, az üzleti terv pénzügyi terv részében történik, valamennyi részterv összeállítását 

követően azok integrálásaként, és kerül visszavezetésre az üzleti terv elejére. 

9. Gondoljuk végig, hogy kik lesznek a megvalósító személyek! 

10. A tulajdonosok közül kik fognak személyesen is részt venni a vállalkozás működésében. 

Lesznek-e olyanok, akik pénzükkel nem, csak munkájukkal fognak részt vállalni a 

működésben. 

11. Foglaljuk össze a vállalkozás további adatait! 

12. Határozzuk meg a vállalkozásunk tevékenységi körét! A társaságunk teljes nevében szereplő 

fő tevékenységi körön kívül lehetőség van további tevékenységi körök megjelölésére is. 

Soroljuk fel valamennyi tevékenységet, melyet végezni fogunk. Határozzuk meg a kínált 

termékek körét és a nyújtott szolgáltatásokat! Gondoljuk végig, hogy hány fő alkalmazására 

lesz szükség. (Ez az adat a szervezeti terv összeállítását követően kerül visszavezetésre.) 

13. Az üzleti terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény jelzése: az üzleti terv általában nem a széles 

nyilvánosságnak készül, ezért a benne szereplő adatok bizalmas kezelésére van szükség. 

(Természetesen készülhet oktatási céllal is, ez esetben az internetre feltöltésre kerül, és bárki 

hozzáférhet.) 

2.2 Vezetői összefoglaló 

 A teljes és részletes üzleti terv megírását követően készítsük el annak 3-4 oldal terjedelmű, 

figyelemfelkeltő és szakszerű, olvasmányos kivonatát! Ügyeljünk arra, hogy a benne szereplő 

adatok és információk megegyezzenek a további fejezetekben szereplőkkel. Ellenkező esetben az 

üzleti tervünk hibás, és hiteltelen lesz. Ez az üzleti terv legfontosabb része, a pénzügyi befektetők 

általában ez alapján döntenek arról, hogy érdemes-e vállalkozásunk a támogatásra. Ha sikerül 

figyelmüket felkeltenünk, és a szemük felcsillan, fantáziát látnak ötletünkben, akkor fogják 

továbbolvasni. Ellenkező esetben, hiába „tökéletesek” az üzleti terv további részei, az elfoglalt 

befektetők el sem olvassák azt, így nem sikerül meggyőznünk őket a támogatást illetően. A 

vezetői összefoglaló Fülöp (2004) és Herczeg - Juhász (2010) alapján bemutatja: 

⧠ a várható piaci helyzetet, a piacra jutás stratégiáját: be kell mutatni az adott piac 

méretét, a vállalkozó által felfedezett piaci lehetőségeket, amire az üzleti ötlete alapul; 
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⧠ a vállalkozás termékét, szolgáltatását, történetét: rendkívül fontos kiemelni az üzleti 

ötlet kreatív voltát, hogy miben több, jobb más termékünk, szolgáltatásunk a már 

piacon levőkhöz képest; 

⧠ a tulajdonosok és a vállalkozás működtetésében kulcsszerepet játszó személyeket: ki 

kell hangsúlyozni azokat a különleges képességeket, kompetenciákat, amelyek 

segítségével a tulajdonosok és a menedzserek sikeresen képesek a vállalkozás piaci 

megjelenését menedzselni;  

⧠  a gazdasági terv lényegét, a várható nyereség mértékét, a működés és megtérülés 

összefüggéseit: fontos, hogy az értékek megegyezzenek a pénzügyi tervben 

szereplőkkel; 

⧠ a várható kockázatokat: azokat a jellemző, közismert kockázatokat kell kiemelni, 

amelyeket az olvasó feltehetőleg ismer, be kell mutatni, hogy a vállalkozás hogyan 

próbálja elkerülni, minimalizálni. Nyilvánvalónak kell lennie, hogy a kedvezőtlenebb 

esetekben is megéri a vállalkozásba fektetni; 

⧠ az idő és az időzítés szerepét: hangsúlyozni kell, hogy most a legkedvezőbb indítani, 

később esetleg csökken a versenyelőnyök kihasználásnak lehetősége. 

2.3 A vállalkozás általános bemutatása 

Mutassuk be a vállalkozásunk lényegét, hogy mivel foglalkozunk, vagy fogunk majd foglalkozni, 

milyen tevékenységet végzünk, miből csinálunk üzletet: mely igény kielégítésére hozzuk létre 

vállalkozásunkat, milyen szolgáltatás nyújtásával illetve termék előállításával elégítjük ki ezt az 

igényt.  

Már működő vállalkozás általános bemutatása: 

⧠ A vállalkozás alapításának ideje és oka, milyen céllal jött létre; 

⧠ Cégfilozófia, a vállalat küldetése; 

⧠ Működésének története, áttörő sikerek, mélypontok; 

⧠ Díjak, szakmai elismerések; 

⧠ Folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések; 

 

Most induló vállalkozás általános bemutatása: 

⧠ Rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte (pl. befektető keresés, 

pályázat…); 

⧠ Miért érné meg a befektetőnek a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle; 

⧠ Cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni; 

 

Határozzuk meg jövőképünket (víziónkat)! A jövőkép a szervezet kívánatos, és egyben 

megvalósítható jövőbeni állapotát, pozícióját jeleníti meg a fejlődés mérésére alkalmas 

kritériumokkal együtt. Kifejezésre kerül, hogy hogyan látjuk magát a vállalkozás 5, 10, 15 év 

múlva. Konkrétnak, jól körülhatároltnak kell lennie ahhoz, hogy lefordítható legyen a stratégia, 

illetve a célkitűzések nyelvére. Segít kijelölni azt az irányvonalat, amelyet a jövőben követniük 

kell. A jövőkép meghatározásának kritériumai Jäckel– Nagy (2009) alapján: 

⧠ A jelenleginél előnyösebb pozíciót tűzzünk ki magunk elé: valódi kihívást jelentsen!  

⧠ A jövőképnek szorosan illeszkednie kell a valósághoz, a realitásokhoz: 
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⧠ ennek biztosítására a vállalti folyamatok, piaci körülmények, a versenytársak, az iparági 

trendek stb. ismeretében kell elkészülnie. Világosan megfogalmazott, konkrét, 

kézzelfogható célkitűzéseket állítsunk a szervezet elébe. 

⧠ Egyetlen célra összpontosítsunk: Pl. Canon: „Győzd le a Xeroxot!” 

⧠ A vállalt egyediségét hangsúlyozzuk: ne legyen általános, és közhelyes; 

⧠ Stílusa világos, egyértelmű, egyszerű, tömör legyen; 

⧠ Összhangba kell állnia a misszióval és a vezető értékekkel; 

⧠ Ellenőrizhető, megvalósítható, inspiráló legyen: amíg a misszió és a vezető értékek 

állandóak, addig a jövőkép mindig egy adott periódusra vonatkozik. A periódus 

idejének leteltével ellenőrizzük, hogy sikerült-e megvalósítanunk, ha nem miért nem, 

hol állunk tőle. Ezt követően változni fog, változnia kell;  

Határozzuk meg küldetésünket (missziónkat)! Fogalmazzuk meg a szervezet alapvető céljait, 

vagyis miért létezünk, miért tevékenykedünk. Fogalmához rendszerint érzelmi töltés is 

kapcsolódik, ami szoros kapcsolatban van a vállalat társadalmi felelősségével. A hatékony 

vállalati misszió (küldetés) tulajdonságai Jäckel– Nagy (2009) alapján: 

⧠ Noha a misszió nem változik, de a szervezeten belül változtatásokra kell hogy 

ösztönözzön; 

⧠ Évtizedekre készül. Míg a stratégiák és a tervek egy adott periódus alatt többször 

változnak, addig a misszió a szervezet alapját képezi, minden jövőbeni döntés 

irányaként szolgál. 

⧠ Hétköznapi nyelvezettel, szakzsargon használata nélkül kell megfogalmazni, hogy 

mindeni számára érthető legyen. Egy érdekes, könnyen megjegyezhető küldetés 

megérinti az embereket. Olvasói úgy érzik, hogy hozzájuk szól, a vállalati célok 

elérésére ösztönzi őket. 

A misszió szubjektívebb, lágyabb megfogalmazásban készül. A jövőkép konkrét fókuszpontokat 

jelöl ki. Kapcsolatot teremt a stabil misszió és a dinamikusan változó stratégia között. 

Feladat: Fogalmazzuk meg jövőképünket és missziónkat!   

Például: jövőkép: Honda: „Mi leszünk a második Ford” 

Misszió: Philips:  „Let’s make things better” „Tegyük jobbá a dolgokat”: a folyamatos fejlesztést 

és innováció fontosságát állítja tevékenysége középpontjába, fogalmazza meg alapvető célként, 

értékként. 

2.4 A vállalkozás környezetének elemzése (iparágelemzés) 

A lehetséges befektető számos ismérv szerint fogja értékelni a vállalkozást, amelynek egyike 

annak az iparágnak a helyzete, melyben a vállalkozó megmérkőzik. Az iparág helyzetének 

elemzésén belül négy fontos tényező vizsgálata javasolt Fülöp (2004) alapján: 

a. Iparági trendek és kilátások; Részletezni kell az iparág kilátásait, a jövőbeli trendeket és a 

múltbeli eredményeket is Vecsenyi (2003) alapján: 

⧠ Milyen igényeket, milyen cégek elégítenek ki? Pl. szénsavas üdítőitalok gyártása, 

amelyben néhány nagy multinacionális cég mellett több kisebb hazai és külföldi 

cég vesz részt. 
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⧠ Mekkora az éves forgalom az árbevétel hozzáférhető vagy becsült adatai alapján? 

Mikortól létezik az iparág, milyen fejlődési szakaszokon ment keresztül? Melyek 

az iparág jellegzetes sarokszámai? 

⧠ Melyek az iparág sajátosságai: termékek, szolgáltatások, cégek, szezonalitás, 

forgalmazás, tradíciók, költségszerkezet, gazdaságos méretnagyság, kutatás-

fejlesztési háttér? 

⧠ Melyek a jellegzetes vevőcsoportok? Mik a főbb jellemzői? Milyen a 

korösszetétele? Milyenek a vásárlási szokásai?  

⧠ Miért érdemes ebben az iparágban vállalkozást indítani? Kielégítetlen a kereslet, 

nagy és fizetőképes a potenciális vevőkör? Magas a jövedelmezőség, kevés 

versenytárs van még jelen? Most kialakuló piacról van szó? 

⧠ Mit csinálnak a sikeres cégek különösen jól, amitől sikeresebbek másoknál? 

b. A célpiac behatárolása; Meg kell határozni ki a vásárló: a piacot részekre kell bontani, és ki 

kell jelölni a célpiacot a vállalkozó számára: 

⧠ Kik a megcélzott vevők, milyen igényeik vannak, milyen az igény kielégítés 

szintje? 

⧠ Melyek a potenciális vevők demográfiai jellemzői, földrajzi elhelyezkedése? 

Vásárlási döntéseiket milyen tényezők határozzák meg? 

⧠ Jellemző-e a fogyasztás (napon belüli, éven belüli stb.) szezonalitása? 

⧠ Milyen a célpiac mérete és földrajzi kiterjedése?  

⧠ Mekkora piaci részesedés elérését tervezzük a következő 1 évben, 5 évben? 

c. A versenytársak elemzése; Meg kell határozni minden fontos versenytársat, elemezve 

erősségeiket, és gyenge pontjaikat, különös tekintettel, hogy hogyan befolyásolhatják az új 

vállalkozás sikerét: 

⧠ Kik a legfontosabb versenytársaink (név szerint)? Milyen a piaci részesedésük? 

Melyek az erősségeik, gyengeségeik? 

⧠ Melyek a mi vállalkozásunk versenyelőnyei, verseny hátrányai? Miben tudunk 

többet, jobbat, mást nyújtani vevőinknek? 

⧠ Melyek az új versenytársak megjelenésének korlátai az iparágban? (pl. a 

beruházási költség, az idő, a technológia, a szakemberek, a vevői hűség, a 

szabadalom, a védjegy stb.) 

d. Jogszabályi korlátozások; Össze kell foglalni a jogszabályi korlátozásokat, a hatósági 

előírásokat melyek a termékekkel, vagy szolgáltatással szemben támasztott 

követelményekre vonatkoznak, ki kell emelni a követelmények várható változását. 

 

Feladat: végezzük el vállalkozásunk makrokörnyezetének elemzését! 

A vállalkozás makrokörnyezetének elemzésére több modell is létezik. Ilyen például az angol szavak 

kezdőbetű alapján a PEST elemzés, mely a vállalkozás politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai 

környezetének elemzésére irányul. A 4. ábra a STEEP modellt szemlélteti Lukács (2007) alapján: 

 

 

4.        4. ábra: STTEP modell  
(forrás: Lukács, 2007) 

 

environmental
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 A STEEP modell az angol szavak kezdőbetűi alapján a társadalmi, a technológiai, a gazdasági, a 

környezeti és a politikai környezet elemzését foglalja magába.  

A társadalmi környezet elemzésekor például a következő tényezők vizsgálatára van szükség: 

⧠ Népesség száma és növekedési rátája 

⧠ Kor és etnikai összetétel 

⧠ Iskolai végzettség 

⧠ Háztartások jellemzői 

⧠ Regionális jellemzők 

Gondoljuk végig, hogy vállalkozásunk társadalmi környezetének vizsgálatakor mely tényezők fontosak, 

gyűjtsünk adatokat pl. a KSH, az EUROSTAT adatbázisából! Végezzük el az elemzést!   

A vállalkozásunk szempontjából nem a világ népessége érdekel, sokkal inkább a potenciális 

vevőink számának alakulása. Ha például a miskolci fiatalok számára szeretnénk fitnesz szolgáltatást 

nyújtani, akkor a 15 és 35 év közötti miskolci lakosok számának alakulására van szükségünk. Ha a 

tendenciában csökkenést tapasztalunk, lehet, hogy szükségünk lesz a szolgáltatás kiterjesztésére (pl. 

konditermet is üzemeltetünk), vagy más korcsoportok bevonására is (pl. az ülő munkát végzők 

számára hátizom erősítő gyakorlatok szervezése) a növekedés érdekében. 

Vállalkozásunk működtetéséhez szükségünk lesz szakképzett munkaerőre, és ha bonyolult, 

innovatív terméket gyártunk olyan vevőkre, akik azt használni tudják. Ha az adott régióban a 

rendelkezésre álló, szakképzett munkaerő száma alacsony, lehet, hogy munkatársakat más régiókban 

is toboroznunk kell, és számukra bizonyos kedvezményeket kell biztosítanunk (pl. hazautazás 

támogatása, lakhatás támogatása stb.). Ezeket részletesen majd a szervezeti tervben fogjuk kifejteni.  

A gazdasági környezet elemzésekor például a következő mutatók vizsgálatára van szükségünk: 

⧠ Gazdasági statisztikai mutatók 

    GDP nagysága 

    Költségvetési hiány 

    Infláció mértéke 

⧠   Jövedelemelosztás 

⧠   Megtakarítások, kölcsönök, hitelhez jutás lehetőségei 

 

Gondoljuk végig, hogy vállalkozásunk gazdasági környezetének vizsgálatakor mely tényezők fontosak, 

gyűjtsünk adatokat pl. a KSH, az EUROSTAT adatbázisából, kamarai, szakértői jelentésekből! 

Végezzük el az elemzést!   

Ha a statisztikai adatok és szakértői előrejelzések konjunktúrát, növekedést, bővülést 

mutatnak, akkor számíthatunk a fizetőképes kereslet növekedésére, és tervezhetünk bővülést. 

Ellenkező esetben, ha az előrejelzések visszaesésre figyelmeztetnek, szükségünk lehet a bevételi 

adataink tervezett értékét lefelé módosítani. Nagyon kevés vállalkozás tudja magát függetleníteni a 

konjunktúra és dekonjunktúra hatásaitól. 

Ha egy gazdaságban magas a költségvetési hiány, akkor várható, hogy a Kormány 

intézkedéseket fog tenni annak csökkentésére: tehát adóemelés és/vagy a költségvetési kiadások 

csökkentése várható. Ezek a fizetőképes kereslet csökkenését vetítik elő, tehát a bevételi elvárásainkat 

lefelé kell módosítanunk. 
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Az infláció mértékét és alakulásának előrejelzését ismerünk kell beruházásaink 

gazdaságosságának vizsgálatakor (ezt a termelési tervben fogjuk elvégezni) és az ármeghatározásakor 

(ere a marketing tervben fogunk kitérni). 

Tisztában kell lennünk a megtakarítási hajlandósággal és a hitelhez jutás lehetőségeivel. Ha 

nincs elegendő saját tőkénk a vállalkozásunk megalapításához és működtetéséhez, akkor szükségünk 

lehet pénzügyi befektető keresésére és / vagy hitel felvételére. 

A politikai, jogi környezet elemzésekor a következő tényezők vizsgálatára van szükségünk: 

⧠ Jogszabályok; 

⧠ Törvényi előírások; 

⧠ Különleges érdekcsoportok előretörése; 

 Fogyasztói érdekvédelmi mozgalom; 

⧠ A pártok gazdaságpolitikái. 

 

Nézzünk utána, hogy milyen törvényi, jogszabályi és hatósági előírások vonatkoznak vállalkozásunkra, 

termékeinkre és szolgáltatásunkra!   

Az alapítandó társasági formákra vonatkozó legfontosabb jogszabályokat a 2014. március 15-

én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. trv. a Polgári Törvénykönyvről
1
) 

tartalmazza. Ha kis vagy középvállalkozást fogunk alapítani, célszerű tisztában lennünk a 2004. évi 

XXXIV. törvénnyel a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
2
. Az adóbevallási és 

fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adótörvények ismerete: 1996. évi LXXXI. törvény a 

társasági adóról és az osztalékadóról
3
, 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

4
, 2003. 

évi XCII. törvény az adózás rendjéről
5
, 1990. évi C. trv. a helyi adókról. Ezen az előírások ismerete 

valamennyi vállalkozás esetén fontosak.  

A vállalkozásunkra vonatkozó speciális előírásokkal is tisztában kell lennünk. Ha például 

kisvendéglőt szeretnénk alapítani az előzőek mellett a további, speciális előírások alkalmazása is 

szükséges: a 210/2009. (IX.29) kormány a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
6
,  a 

62/2011. (VI.30) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről
7
, az 57/2010 (V.7) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba 

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről illetve bejelentéséről
8
 tájékoztat. 2002. január 

elsejétől a vendéglátóknál és közétkeztetéssel foglalkozó vállalatoknál is kötelező az 

élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) alkalmazása. Ezt a 2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
9
, valamint a már korábban említett 62/2011-es VM 

rendelet írja elő (Tokár-Szadai, 2017). 

                                                           
1
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 

2
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400034.TV 

3
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV 

4
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV 

5
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV 

6
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A0900210.KOR  

7
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100062.VM 

8
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000057.FVM 

9
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV 
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A technológiai környezet elemzésekor a következő tényezők vizsgálatára van szükség: 

⧠ Technológiai változások és azok felgyorsulása; 

⧠ Innováció lehetőségei; 

⧠ A K+F költségvetés változása; 

⧠ A műszaki fejlesztések szabályozása. 

Gondoljuk végig, hogy vállalkozásunkban hogyan tudnánk kihasználni a fejlett technológia 

lehetőségeit! 

A fiatalabb generációk az y (1980-1994) és a z generációk (1995-2010 születettek) főleg az 

internetről tájékozódnak okostelefonjaik segítségével. Ha termékeinkkel, szolgáltatásainkkal őket 

céloztuk meg, használjuk ki az ebben rejlő lehetőségeket. 

Ha innovatív terméket állítunk elő (különösen okostelefon, okos óra, okos szemüveg stb.) 

fontos a technológiai változások folyamatos figyelése, és azok lehetőségként kezelése. Ezen termékek 

életciklusa rendkívül rövid, gyors az avulás. Ekkor nagyobb összeget kell folyamatosan innovációra 

fordítanunk és szakembereket hozzárendelni. (Ezt a termelési terv innováció részében fogjuk 

kifejteni.)  

A természeti környezet elemzésében a következő tényezők vizsgálata szükséges többek között: 

⧠ Nyersanyagok rendelkezésre állása és kimerülése; 

⧠ Növekvő energiaköltségek; 

⧠ Növekvő szennyeződések; 

⧠ A kormányzat változó szerepe a környezetvédelemben. 

 Gondoljuk végig, hogy hogyan tudnánk vállalkozásunkban a környezetvédelmi szempontokat 

érvényesíteni! 

A környezetvédelmi szempontok érvényesítése korábban korlátozó tényezőként szerepelt (az egyre 

szigorúbb előírásoknak való megfelelés a büntetések elkerülésének céljából), most már lehetőségként 

is kezelhető a fogyasztók környezettudatosságának erősödésével.  

Feladat: végezzük el vállalkozásunk mikrokörnyezetének elemzését a Porter 5 versenyerő modellje 

alapján! 

A Porter 5 versenyerő modelljét szemlélteti az 5. ábra Porter (2006) alapján: 

 

 

5. ábra: Porter 5 

versenyerő modell (forrás: 

Porter, 2006) 
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A modell alkalmazásakor a következő szempontokat célszerű figyelembe venni: 

⧠ A modell tényezőinek jövőbeli alakulását kell vizsgálni a stratégiaalkotás teljes 

időhorizontján; 

⧠ Különös figyelmet kell fordítani a tényezők folyamatos alakulását megszakító, hirtelen 

bekövetkező, nagyléptékű változásokra, amelyek a vállalattól esetleg hirtelen várnak el 

jelentős változtatásokat;. 

⧠ A modell tényezői nem függenek egymástól, részben egymást befolyásolják, részben 

közös tényezőktől függenek; 

⧠ A versenyképes vállalat nemcsak tudomásul veszi ezen tényezők alakulását, hanem 

igyekszik azokat aktívan befolyásolni is.  

  

Határozzuk meg, hogy kik lehetnek a szállítóink, és milyen az alkuerejük! 

A szállító alkupozíciója erős: ha a beszállítók száma kevés, piacuk koncentrált, iparág nem jelentős 

fogyasztója a szállítóknak, a szállítók terméke a vevő számára fontos alkotórész (speciális); 

Eszközeik: a beszállítandó javak és szolgáltatások árának emelése, illetve azok minőségének rontása 

Szállítók alkupozíciója alacsony: olcsó alkatrészt, tömegterméket szállítanak –könnyű másik szállítót 

választani; 

Határozzuk meg, hogy kik a legfontosabb vevőink és milyen az alkuerejük! 

Egy vásárlói csoport alkupozíciója erős: ha koncentráltan, nagy tömegben vásárol, az iparág 

terméke jelentéktelen a vevő terméke vagy szolgáltatása szempontjából, a vevő teljes körű 

információval rendelkezik. A vevő alkupozíciójának eszközei: lefelé kényszerítik az árakat, jobb 

minőségű vagy több szolgáltatást alkudnak ki, kijátsszák a versenytársakat egymás ellen. 

A vállalat stratégiai helyzete javul, ha a vevő ereje csökken a vállalat helyzetének hátrányos 

befolyásolására. 

Határozzuk meg, hogy mely termékek lehetnek helyettesítő termékeink! 

Helyettesítő termékek: ugyanazt a funkciót tudják ellátni, mint az adott iparág terméke: egy iparág 

minden vállalat tág értelemben véve versenyez a helyettesítő terméket előállító iparágakkal. A 

helyettesítők korlátozzák az iparág lehetséges megtérülését (pl. telefon, mobil telefon, internet stb.). A 

helyettesítő termékekkel szembeni fellépés általában kollektív iparági tevékenység.  

Határozzuk meg, hogy kik a legfontosabb versenytársaink és milyen új versenytársak megjelenése 

várható! 

Versenytárs: ugyanazon a piacon ugyanazt a fogyasztói igényt elégíti ki. Meg kell találni a szűk piaci 

rést: miben vagyunk jobbak, mások mint versenytársaink. Miért fogják vevőink a mi kínálatunkat 

választani, a már piacon levő, jól ismert termékek, szolgáltatások mellett / helyett. Mindig dinamikus 

szemléletben gondolkodjunk: milyen új versenytársak megjelenésére számíthatunk, és hogyan tudjuk 

versenyelőnyünket továbbra is fenntartani. 

Feladat: Végezzük el termékeink, szolgáltatásaink portfólió elemzését! Helyezzük el őket a BCG 

mátrixban! Gondoljuk végig kívánatos mozgásukat a kategóriák között, és azt is, milyen intézkedéseket 

kell tennünk ennek érdekében! 
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A portfólió elemzés legegyszerűbb változata a 6. ábrán látható BCG – mátrix, melyet az USA-ban a 

Boston Consulting Group (innen a rövidítés) dolgozott ki.  

 

 

A BCG mátrixot Először 1970-ben publikálták. Újdonságát az jelentette, hogy egyszerre értékelte 

a vállalat stratégiai helyzetét a relatív piaci részesedés és a piaci növekedés ütemének 

függvényében:  

⧠ Piaci növekedési ütem: az üzletág piaca bővülésének éves mértéke. 

⧠ Relatív piaci részesedés: a legjelentősebb versenytárshoz viszonyított piaci részesedés. 

 

A sztárok magas részesedéssel rendelkeznek egy gyorsan növekvő piacon. A sztárokat a vállalati 

központnak támogatnia kell pl. a növekedés finanszírozási igényének vagy a terjesztés marketing 

költségének biztosításával. 

A kérdőjelek magas növekedésű piacon alacsony részesedést mutatnak. A központnak döntenie 

kell, milyen mértékben akarja támogatni az egyelőre bizonytalan helyzetű üzleti egységeket. A 

támogatás kockázatos, de szerencsés esetben a sztárok közé kerülés lehetőségét hordozza. 

A fejőstehenek stabil, alacsony növekedésű piacon hozzák a korábbi befektetések pozitív 

következményeit. Jelentős befektetésre már nincs szükség, de biztosítani kell, hogy az üzleti 

egységek alacsonyan tudják tartani költségeiket –rendszerint ezek az üzletágak teremtik meg a 

fejlesztés forrásait. 

A kutyák a legnehezebb helyzetben lévő üzleti egységek. El kell gondolkodni, meddig érdemes 

fenntartani. Az általuk elért csekély eredmények ellenére a fenntartásuk indokolt lehet. Pl. a 

versenytársak távoltartása érdekében. 

A portfóliónk összeállításakor, és a kívánatos fejlesztési irányok meghatározásakor vegyük 

figyelembe a stabilitást és a finanszírozhatóságot! Például a jól bevezetett és ismert, népszerű 

termékeink (a fejős tehenek) stabil és pozitív cash flow-ja biztosítja a kérdőjelek és a sztárok 

növekedési, fejlesztési igényeinek finanszírozását. 

Feladat: készítsük el vállalkozásunk SWOT elemzését!  

6. ábra: BCG mátrix 

(forrás: Fekete, 2011) 
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A SWOT elnevezés egy mozaikszó, amely a módszerrel vizsgált tényezők angol kifejezéseinek 

kezdőbetűiből áll:  

⧠ Strengths - erősségek  

⧠ Weaknesses -  gyengeségek  

⧠ Opportunities - lehetőségek  

⧠ Threats – fenyegetések 

A 7. ábra SWOT elemzés elvégzésére mutat egy mintapéldát Sőrös – Kresalek (2013) alapján.  

 

 

Erősségek: Azok a vállalat fejlődése során felhalmozott tényezők, erőforrások, amelyekben a 

vállalatnak versenyelőnye van legfontosabb versenytársaival szemben (fejlett technológia, jól képzett 

munkaerő, biztos pénzügyi helyzet, új termék, különleges szolgáltatás, fejlődést segítő vállalati kultúra 

stb.); 

Gyengeségek: Azok a vállalaton belüli tényezők, amelyekben az adott vállalatnak versenyhátránya 

van főbb vetélytársaival szemben. Gyakorlatilag ugyanazok az erőforrások, képességek szerepelhetnek 

gyengeségként, mint erősségként, amennyiben a vállalat versenytársaihoz képest gyengén ellátott 

ezekből.  

Lehetőségek: Azok a vállalaton kívüli tényezők, amelyek lehetővé teszik a fejlődést, és amelyeket 

éppen ezért ki kell aknáznia a vállalatnak (gyorsan bővülő piac, jó pénzügyi/politikai kapcsolatok, 

javuló gazdasági helyzet az iparágban, gazdasági növekedés és csökkenő infláció, fogyasztói igények 

növekedése, bővülő nemzetközi kereskedelem leépülő akadályokkal stb.).  

Fenyegetések: Azok a hatások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják, korlátozzák a szervezet 

fejlődését, amelyeket tehát le kell győzni, el kell hárítani (piac telítődése, fogyasztói igények 

változása, demográfiai eltolódás, versenytársak előnye a piacismeretben, politikai bizonytalanság, 

kereskedelmi politika kedvezőtlen változása, növekvő infláció stb.).  

2.5 Marketing terv 

A marketing terv tartalma röviden összefoglalva: olyan tevékenységi kör, eszköz- és módszertár, 

amely érvényesíti a vállalkozás fogyasztó- és piacorientált szemléletét. Olyan tevékenységek 

beindítása és működtetése, amelyek lehetővé teszik a fogyasztási és piaci igények megismerését és 

céltudatos befolyásolását. 

7. ábra: Mintapélda a 

SWOT elemzés 

elvégzésére (forrás: 

Szőrös – Kresalek, 2013) 
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A marketing terv felépítése Jäckel – Nagy (2009) alapján (8. ábra): 

 

Tapasztalatok igazolják, hogy a vállalat sikeressége szempontjából a marketing az egyik 

legkritikusabb feladat. Sok vonzó terméket kínáló cég ment tönkre marketing stratégiája miatt, vagy 

azért, mert nem volt neki ilyen, vagy pedig mert rossz volt a megvalósítási programjuk. Az üzleti terv 

értékelése során ezért a tervolvasók beható figyelmet szentelnek ennek a szakasznak. A kockázati 

tőkebefektetők közül sokan vélekednek úgy, hogy egy új vállalkozás sikeressége legnagyobbrészt a 

termék vagy szolgáltatás iránti keresletet meghatározó tényezőkön múlik. A menedzser itt vázolja fel, 

hogyan fogja a terméket forgalmazni és értékesíteni, hogyan alakítja ki az árakat és milyen 

reklámeszközöket kíván felhasználni. A marketing terv tartalma (Lukács, 2007) alapján: 

⧠ A marketing terv a marketing-mix elemeinek optimális kombinációjának kidolgozását 

célozza meg.  

⧠ Meghatározza és elemzi az üzletág lehetőségeit, veszélyeit, erősségeit, és gyengeségeit. 

Kijelöli az értékesítési mennyiségeket, a piacrészesedés és a nyereség célkitűzéseit. Ismerteti 

a célkitűzések megvalósításában alkalmazott stratégiai megoldás kidolgozását.  

⧠ Végül összefoglalja a terv várható pénzügyi hatásait és tájékoztatást ad az ellenőrzés 

módjáról.  

A marketing koncepcióalkotás modelljét a 9. ábra foglalja össze Keller - Kotler (2008) és Lukács  

alapján: 

 

8. ábra: 

Marketing terv 

felépítése (forrás: 

Jäckel – Nagy, 

2009) 

9. ábra: A marketing 

koncepció alkotás modellje 

(forrás: Keller – Kotler, 

2008 és Lukács, 2007 

alapján saját szerkesztés) 
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A vállalkozóknak érdekes és gondolatébresztő marketing tervet kell összeállítaniuk. Nem elég, 

ha a tervben egyszerűen indokolják az alapkoncepciót, el kell hitetniük, hogy a leendő vállalkozás 

vonzó befektetési lehetőség, jó pénzkihelyezési lehetőség, vagy az adott termék vagy szolgáltatás 

értékes szállítója. Emellett e szakaszt úgy kell megfogalmazni, hogy az a vezetőségtől az igazgatósági 

tagokig, a kockázati tőkebefektetőktől a bankárokig mindenki számára érthető legyen. A marketing 

terv főbb követelményei: 

⧠ stratégia biztosítása az üzleti célok megvalósításához, 

⧠ alapuljon tényeken és megbízható feltételezéseken, 

⧠ gondoskodjon a megfelelő erőforrások felhasználásáról, 

⧠ a piaci műveletek megvalósítására alkalmas szervezetet vázoljon fel, 

⧠ legyen rugalmas, legyen figyelmes az esetleges változásokra, 

⧠ határozza meg azokat a teljesítmény mutatókat, amelyeket rendszeresen ellenőrizni kell. 

 

Végezzünk piackutatást mélyinterjú készítés és kérdőíves felmérés alkalmazásával a termékünk, 

szolgáltatásunk elvárt jellemzőire, árára, az értékesítés helyére és az alkalmazandó marketing 

kommunikációs eszközökre vonatkozóan! 

A piackutatás a fogyasztók igényeit, a magatartásukat befolyásoló tényezőket méri fel, illetve az igény 

kielégítés lehetséges módjait tanulmányozza. A piackutatás végső célja az, hogy kiderítse az adott 

vállalattípus által adott piaci szegmensekben értékesíthető mennyiség várható nagyságát: eszerint meg 

kell határozni a tervezett áru vagy szolgáltatás szóba jöhető vevőinek számát az adott piacon és azt, 

hogy milyen valószínűséggel lesznek tényleges fogyasztók. A piackutatás a következő tényezők 

vizsgálatát foglalja magába: 

1. A termékpiac elemzés 

A vizsgálat során meg kell határozni nemcsak a vállalat termékeire, illetve szolgáltatásaira 

vonatkozó fogyasztói igények mértékét, hanem azt is, hogy a kereslet nagysága hogyan 

változik.  A keresletváltozást a legtöbb termék vagy szolgáltatás esetében célszerű azok 

életgörbéje mentén előrejelezni. Az életciklus különböző fázisaiban ugyanis 

keresletnövekedés, hanyatlás vagy stabilizálódás várható. A termékpiac elemzése 

felkészíti a vállalkozót ezekre a változásokra, és eszközöket nyújt ahhoz, hogy kezelni 

tudja; 

2. A célpiac elemzés 

A célpiac elemzésének abból kell kiindulnia, hogy a piac jól elkülöníthető részekre, 

szegmensekre oszlik. Ha a cég jobban eleget tud tenni ezeknek az igényeknek, mint a 

konkurencia, megnövelheti piaci részesedését és hasznát. A célpiac szegmentálásának a 

célja: 

⧠ az erőforrások hatékonyabb felhasználása;  

⧠ a vásárlói igények jobb megértése; 

⧠ a versenyhelyzet jobb átlátása; 

⧠ a célok és teljesítmények pontosabb mérése; 

⧠ A szegmensek megállapíthatók földrajzi, demográfiai, magatartási és 

pszichografikus jellemzők szerint.  

 

A vállalkozásnak tehát fel kell ismernie, hogy terméke nem lehet mindenki számára 

vonzó, a fogyasztók igényei nem egyformák. Ezért a piac megfelelő tagolása 
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elengedhetetlen a kisvállalat növekedéséhez és fennmaradásához; Meg kell találnia a 

piacnak azt a szeletét vagy szegletét, amelyben másoknál eredményesebben működhet. 

3. A piaci részesedés elemzése 

⧠ a vállalkozás várható piaca mekkora részét teszi ki a célpiacnak, és  

⧠ ki tudják-e egyáltalán elégíteni a felmerülő igényeket. 

 

E kérdések megválaszolásához fontos tudni azt, hogy az adott piaci területen az összes 

vállalkozás/szállító együttvéve kielégíti-e a piaci igényt, vagy azt, hogy egy iparágon belül 

van-e többletkereslet. A piaci részesedés becslését a piactelítettség mértéke is befolyásolja. 

Egy telített piacon minden egyes vállalkozás versenyben áll az elérhető piac „megfelelő 

részesedésért.”  

4. A versenyhelyzet elemzése 

A versenyhelyzetet jól kell ismerni, hogy a vállalkozás fel tudja mérni, saját piaci helyzetét, 

le tudja győzni ellenfeleit. A versenyhelyzet a következő szempontok alapján 

tanulmányozható: 

⧠ A vállalkozás termékeinek, vagy szolgáltatásainak összehasonlítása a piacon levőkkel 

– például a minőség, az ár, az árukészlet természete és teljessége szempontjából. 

⧠ A vállalkozás erősségei és gyengeségei – például a munkaerő szakképzettsége, az 

ügyfelekkel való kapcsolat. 

⧠ A konkurens cégek erősségei és gyenge pontjai: pl. vezetési módszereik, értékesítési 

csatornáik, szolgáltatásaik. 

 

Állítsuk össze marketing stratégiánkat a klasszikus 4P modell, szolgáltató vállalkozás esetén a 7 P 

modell segítségével! 

Lukács (2007) és a Junior Business Club (2015.b) alapján a marketing stratégia legfontosabb elemei 

összeállíthatók a 4P módszer alapján (10. ábra): 

 

 

A Michigani Egyetem professzora, McCarthy 1960-ban használta először a 4P kifejezést a marketing 

mix fogalmával összekapcsolva. A marketingmix négy lényeges változó kölcsönhatását jelenti a 

tényleges marketingtevékenység keretein belül: a termékét/szolgáltatásét, az árképzését, az 

értékesítését és a kommunikációét. Nem elég tehát, hogy jó termékünk legyen, el is kell azt hitetni a 

vásárlókkal. Nem elég, hogy tudják, hogy jó, az árát és a megfelelő helyen való értékesítését is meg 

kell oldanunk.  

Marketingmix

Termék

(Product)

Ár

(Price)

Értékesíté-

si hely

(Place)

Marketing-

kommunikáció

(Promotion)

10. ábra: A marketing 

stratégia marketing mix elemei 

„4P” (forrás: Lukács, 2007 és 

Junior Business Club, 2015.b) 
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A McCarthy által az 1960-ban kidolgozott 4P modellt a leszűkítő eszközfelsorolása miatt az 

1980-asévekben az elméleti akadémiában egyre több kritika érte. A gazdasági szerkezet átalakulása is 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy felül kellett vizsgálni az eredeti koncepciót, ugyanis fel kellett 

ismerni, hogy a szolgáltatások tulajdonságai merőben eltérnek a termékek jellemzőitől (Nótin, 2017). 

A szolgáltatások leírására a klasszikus marketing mix mellé további 3 olyan elemet kellett bevezetni, 

ami teljesebbé teszi a marketing elméleti hátterét (11. ábra): 

⧠ People –emberi tényező: a szolgáltatásügyletben résztvevő személyek magatartásának és 

kommunikációjának szabályozása, mely fokozza az igénybevevő elégedettségét pl. aktív 

ügyfélpolitika, belső marketing stb. Az igénybevevő aktív részvétele is szükséges az 

eredményes szolgáltatáshoz (pl. ügyfél –tanácsadói szolgáltatás, diák-oktatás) az aktív 

ügyfélpolitika megtervezi az igénybevevő aktivitását, és egyben kontrolálja is azt; 

⧠ Physical evidence (tárgyi elemek): külső (pl. parkoló) illetve belső környezeti elemek (pl. 

berendezések), valamint egyéb kézzelfogható tényezők (pl. prospektusok, alkalmazottak 

öltözéke) megtervezése; 

⧠ Process (szolgáltatási folyamat): folyamatmenedzsment, panasszituáció menedzsment, 

frontvonalmenedzsment stb. Különösen fontos a beérkező panaszok kivizsgálására és 

megfelelő kezelésére nagy hangsúlyt fordítani, mivel a rossz hír gyorsan terjed: sokkal 

nehezebb és költségesebb az elvesztett bizalom újbóli helyreállítása, mint annak 

megtartása. 

 

 

Feladat: Határozzuk meg termékünk, szolgáltatásunk jellemzőt a piackutatási eredményink 

felhasználásával azok fejlesztési, változtatási irányait! 

A termék összetevői nem csak annak fizikai tulajdonságait tartalmazza, annál szélesebb körben 

értelmezendő: 

⧠ Technikai jellemzők: a technológia, a fizikai megjelenítés, minőség, tartósság, környezeti 

hatás, használhatóság; Piackutatási eredményeink felhasználásával határozzuk meg azt is, 

11. ábra: A marketing mix elemei 

„7P” modell (forrás: Nótin, 2017) 
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hogy milyen irányú változásra van igény. Itt csak a fejlesztési irányt jelezzük, annak részletes 

kifejtésére, megtervezésére a termelési terv innovációs terv részében kerül sor; 

⧠ Márka: a márkanév, kifejezés, forma, jel vagy betűk és ezek kombinációja, a lényeg hogy 

megkülönböztető legyen. Próbáljunk meg egyedi, könnyen megjegyezhető nevet találni, 

mellyel fel tudjuk kelteni célcsoportunk figyelmét; 

⧠ Csomagolás: feladata a termék tárolása és megjelenítése, aminek során a marketing mix két 

elemét is kiszolgálja a terjesztést és a promóciót. Sok termék esetében a csomagolás 

aránytalanul drága, a belecsomagolt termékhez képest. Például a 0,2 literes gyümölcslevek 

esetében, drágább a csomagolás, mint a beletöltött ivólé. Alkossunk olyan csomagolást, mely 

képes célcsoportunk figyelmét felkelteni. Környezetkímélő, újra felhasználható csomagoló 

anyag alkalmazásával a környezettudatos fogyasztóink igényinek jobban megfelelhetünk; 

⧠ Címke: a termékre helyezett címke információkat tartalmaz, ösztönöz és jogszabályi 

kötelezettségeknek tesz eleget. A jogszabályban előírt kötelező elemek mellett tüntessük fel a 

célcsoportunk számára fontos információkat is. (Pl. környezet barát technológiával előállított, 

csak természetes anyagot tartalmaz, gluténmentes, cukorbetegek is fogyaszthatják stb.) 

 

Meg kell tudnunk határozni, hogy mivel vagyunk többek, jobbak, mások, mint versenytársaink, a 

célcsoportunk igényeinek miben tudunk „jobban” megfelelni. Ez nem feltétlenül jobb, vagy egyedibb 

termék jellemzőket jelent, lehet, hogy célcsoportunk figyelmét egy ötletes márkanévvel, vagy 

figyelemfelkeltő csomagolással vagy egy kiegészítő szolgáltatás nyújtásával tudjuk felkelteni. 

 A termék összetevői mellett fontos megvizsgálni, hogy a termék vagy a szolgáltatás az 

életciklus melyik szakaszában van. A bevezetési fázisban az eladások mértéke alacsony, nyereséget 

csak ritkán realizál a termék vagy szolgáltatás. A növekedési fázisban az eladások gyorsan nőnek, a 

szakasz végén a nyereség a csúcsra fut, az érettségi szakaszban az eladások már növekednek tovább, 

végül a hanyatlás szakaszában a bevételek és a nyereség is csökkenni kezd. Ezért fontos a 

fogyasztóink igényeinek megfelelő kiegyensúlyozott portfólió összeállítása: a „növekedés” 

szakaszában már el kell kezdeni a fogyasztói igényeknek jobban megfelelő új termékváltozat 

kifejlesztését, tesztelését, majd bevezetését, hogy az „érettség” szakaszát követően az új 

termékváltozat már a sikeres bevezetést követően a „növekedés” szakaszában legyen. Így biztosítva a 

vállalkozás számára a stabil, egyenletes és pozitív cash flow-t, mely a hosszú távú fejlődés alapja. 

Feladat: Határozzuk meg termékünk, szolgáltatásunk árát a piackutatási eredményeink alapján, 

figyelembe véve költségeinket és a versenytárak árait is! 

Kotler (1991) szerint az ár kialakításánál a következőket kell számításba venni: az árképzés céljai, a 

kereslet, a költségek, a versenytársak árai, az árképzés módszerei. Az ár meghatározásában a négy 

legfontosabb irányadó: 

⧠ a nyereség/forgalom viszony: rentábilis-e a nagyobb tömegű értékesítés, és nem borítja-e fel 

a vállalat készpénzgazdálkodását;  

⧠ az ár/volumen viszony: milyen a piac árérzékenysége a termék vagy szolgáltatás 

árrugalmassága; 

⧠ az ár/minőség viszony: kutatások megállapítása szerint a legjövedelmezőbb megoldás 

valamivel „jobb” terméket kínálni, mint a konkurencia, kicsit magasabb áron;   

⧠ árengedmények: nemcsak a pénzforgalomnak árt, hanem a cég jövőbeni alkupozícióját is 

gyengíti. Ha egy cég bízik termékeinek értékében, annak tükröződnie kell az árszint 

fenntartásában, megóvásában. Csak speciális esetekben akciókhoz kötötten alkalmazzuk.  
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Az árképzés feladata, hogy a marketing-mix többi eleméhez illeszkedő, optimális nyereséget hozó 

árat szabjon meg. –Ide tartoznak a költségvizsgálatok, a fogyasztói árelfogadás vizsgálata. Ide tartozik 

az árpolitikai célok meghatározása, az árképzési módszerek kialakítása, az ártaktikai döntések 

meghozatala is. Meg kell határozni  

⧠ az árváltozási politikát,  

⧠ a versenypiac változásaira történő gyors és megfelelő reagálásokat, 

⧠ azokat az eladási konstrukciókat, amelyeket a vevőknek fel tudunk ajánlani (pl. 

hitelek, részletfizetési kedvezmények). 

Az árképzés típusai: 

Költségbázisú árképzés: Amennyiben a vállalkozás olyan kedvező pozícióban van, hogy diktálhatja 

az árakat, akkor alapvetően a költségek nagyságából kiindulva tervezi meg a terméke, vagy 

szolgáltatása árát, úgy hogy a tervezett ár fedezze az indokolt költségeket, valamint az efölött 

elvárható hasznot is: 

⧠ A vállalkozás összegzi a termékre jutó összes közvetlen és közvetett költséget, majd 

ennek meghatározott százalékát hozzáadva kapja meg az eladási árat.  

⧠ Ez az árképzési módszer egyszerű, de a piaci viszonyokat csak korlátozottan veszi 

figyelembe.  

⧠ Hátránya még, hogy automatikusan elismeri a termékre fordított költségeket, nem 

ösztönöz kellően a költségtakarékos termelésre. 

 

Keresetbázisú árképzés: a vállalkozás a piaci kereslet sajátosságainak ismeretében határozza meg az 

árat. Piackutatás elvégzésével meghatározza, hogy potenciális fogyasztói mennyit hajlandóak fizetni 

termékeiért, szolgáltatásaiért, valamint feltérképezi a kereslet árrugalmasságát. Az árrugalmasság 

segítségével lehet aztán meghatározni a profitmaximalizáló árat.  

Ennél az árképzési módszernél is vigyázni kell arra, hogy a termék termelésébe fektetett költségek 

megtérüljenek: Közvetlen önköltség + a termék miatt felmerülő közvetett költségek, ráfordítások 

termékegységre jutó része = Minimális ár (Vállalkozói ár alsó határa). (Ez alá rövidtávon sem 

mehetünk.) Természetesen eladási árként nem tervezheti minden terméknél ezt az alsó árhatárt, hiszen 

a vállalkozás veszteséges lenne. 

⧠ Minimális elvárás: legalább a fedezeti pontot el kell érnie: olyan árat kell terveznie, 

realizálnia, amely nem csak a termék-szolgáltatás miatt felmerült költségeket, 

ráfordításokat, hanem az összes közvetett költségeket és ráfordításokat is fedezi 

(nyereségesség fordulópontja).  

⧠ A hosszú távú, stabil működés alapja, hogy ne csak a nyereségesség, hanem a 

gazdaságosság fordulópontját is elérjük: tehát nem elég az összes közvetlenül és 

közvetetten felmerülő költségeket, ráfordításokat fedezni, hanem a kalkulatív 

kamatláb segítségével meghatározott minimális hozam elvárásunkat is (Illés, 2008). 

(Erre részletesebben a pénzügyi terv fedezetszámításában fogunk kitérni.) 

Versenytársbázisú árképzés: A vállalkozás itt elfogadja a piacon kialakult árat. Előnye, hogy nagyon 

egyszerű árképzési technika, és nem generál árversenyt a piacon. Hátránya, hogy nem veszi 

figyelembe a vállalkozás és a termék sajátosságait. A legtöbb vállalkozás kénytelen elfogadni a piaci 

árat és a nyereség növelését a költségek fokozottabb ellenőrzésével megvalósítani. Ezeknél a 

vállalkozásoknál az árak tervezésekor a piaci árakat kell felmérni és tervezni (ún. fordított kalkuláció): 

⧠ Piaci ár - Tervezett közvetlen önköltség = Bruttó haszon 
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⧠ Piaci ár - Elvárt bruttó haszon = Közvetlen önköltség (vizsgálnia kell, hogy a 

megállapított költségszintet tudja e tartani, és feladata a költségcsökkentési 

lehetőségek folyamatos, szisztematikus keresése.)  

 Többtényezős árképzés: A vállalkozás előre meghatározott képlet alapján alakítja ki árait. Ebben 

figyelembe veszi a termékre fordított költségeket, a termék minőségét, piaci helyzetét, a hasonló 

termékek árát, valamint a terméktől elvárt profitot. Ez a módszer megpróbálja a fenti árképzési 

módszerek előnyeit egyesíteni. Hátránya viszont az, hogy a tényezők egymáshoz viszonyított 

arányának meghatározása komplikált.  

 

Feladat: Birher et al., 2006 alapján: 

Egy feldolgozóipari termékeket előállító vállalkozás egyik bevezetésre kerülő új termékéről az alábbi 

információkat ismeri: 

Bruttó alapanyag felhasználási norma 

 1.sz. alapanyag: 8,5 kg/db 

 2. sz. alapanyag: 2,8 kg/db 

Nettó alapanyag felhasználási norma 

1. sz. alapanyag: 8,2 kg/db 

2. sz. alapanyag: 2,65 kg/db 

Alapanyag beszerzési ára 

1. sz. alapanyag: 680 Ft/kg 

2. sz. alapanyag: 840 Ft/kg 

Hulladék hasznosítási ára: 2. sz. alapanyag: 150 ft/kg 

Műveleti idők összesen: 240 perc/db (4 óra/db) 

 Ebből gépi idő: 180 perc/db (3 óra/db) 

Bértétel: 600 Ft/óra 

Bérjárulékok: 65% 

Üzemeltetési költség: 850 Ft/óra 

Gyártóeszköz költség: 181 Ft/db 

Piaci ár: 26 000 Ft/db 

A termékből 20 000 db értékesítését tervezik. A termék reklámozására 26 000 E Ft-ot fordít a 

vállalkozás, az értékesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségek várható összege 5 000 E Ft. 

Külön felszámított szállítási és rakodási költség: 4% (a bruttó anyagköltség %-ában). Annál a 

termékcsoportnál, amelybe az új termék is tartozik az elvárt bruttó haszon százaléka (fedezeti hányad) 

45% (az ajánlati ár %-ában). 

A vállalkozás által tervezett nettó árbevétel: 1 200 000 E Ft 

Garanciális költségek összege: 24 000 E Ft. 

Feladatok: 

a) Határozza meg a termék ajánlati árát! 

b) Hasonlítsa össze a termék ajánlati, illetve piaci árát és értékelje a végeredményeket! 

Az adott helyzetben Ön mit tenne? 

c) Állapítsa meg a termék minimális árát! Ismertesse, hogy milyen feltételek esetén 

alkalmazható ez a minimális ár? 
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Megoldás 

a. Ajánlati ár meghatározása 

Az ún. költségalapú árképzést alkalmazzuk, amelyhez össze kell állítani a termék kalkulációs 

sémáját. 

Bruttó anyagköltség: 

1. sz. alapanyag: 8,5 kg/db * 680 Ft/kg = 5780 Ft/db 

2. sz. alapanyag: 2,8 kg/db * 840 Ft/kg = 2352 Ft/db 

Hulladékmegtérülés: 2. sz. alapanyag: (2,8-2,65)*150 Ft/kg=0,15 kg/db*150 Ft/kg = 22,5 Ft/db 

Közvetlen anyagköltség: 8132 Ft/db – 22,5 Ft/db = 8109,5 Ft/db  

Igénybevett szolgáltatás értéke: 8132 Ft / db * 0,04 = 325 Ft/db (szállítási rakodási költség 4%) 

Közvetlen bérköltség: 4 óra/db * 600 Ft/óra = 2400 Ft/db 

Közvetlen bérek járulékai: 2400 Ft/db * 0,65= 1560 Ft/db 

Gépköltség: 3 óra/db * 850 Ft/óra = 2550 Ft/db 

     Adatok Ft/db-ban 

1. Közvetlen anyagköltség: 8109,5 

2. Igénybevett szolgáltatás értéke: 325 

3. Közvetlen bérköltség: 2400 

4. Közvetlen bérek járulékai: 1560 

5. Gyártáshoz kapcsolódó egyéb közvetlen költség 

Gépköltség: 2550 

Gyártóeszköz költség (am): 181 

6. Saját termelésű készletek továbbfelhasználása: - 

7. Közvetlen önköltség: 15 125 (55%) 

8. Bruttó haszon (45%) 

9. Ajánlati ár: x*55%=15 125 

x=15 125 / 0,55 = 27 500 Ft/db 

Bruttó haszon: 27500*0,45=12 375 Ft/db 

 

b. Az ajánlati ár magasabb a piaci árnál. Amennyiben a vállalkozás a piac által elfogadott ár 

mellett 45%-os fedezeti hányadot (bruttó haszon %-a) akar elérni, csökkentenie kell a terméke 

önköltségét. 

Fordított kalkuláció: 

  Piaci ár: 26 000 Ft/db 

- Elvárt bruttó haszon: 11700 Ft/db (26 000 * 0,45) 

Önköltség: 14 300 Ft/db 

 A kalkulált önköltség magasabb a fordított kalkuláció segítségével számszerűsített 

önköltségtől. A vállalkozásnak keresnie kell azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével az 

önköltség csökkenthető. (Eredményesen alkalmazható megoldás az ún. értékelemzés.) 

A tervezett jövedelmezőség eléréséhez szükséges önköltség csökkentés nagysága: 

 Kalkulált önköltség: 15 125 Ft/db 
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- Fordított kalkulációval meghatározott önköltség: 14 300 ft/db 

Szükséges önköltség csökkentés: 825 Ft/db 

 

c. Minimális ár (vállalkozói ár alsó határa) számszerűsítése: 

Közvetlen önköltség: 15 125 Ft/db 

Termékegységre jutó reklámköltség: 26 000 EFt / 20 000db = 1300 Ft/db 

Termékegységre jutó egyéb értékesítési költség: 5000Ft / 20 000 db = 250 Ft/db 

összesen: 16 675 Ft/db (98%) 

Garanciális költség: 2% (24000E / 1 200 000 E= 0,02=2%) (mivel a teljes vállalatra vonatkozik!!) 

Minimális ár: x*0,98 = 16 675 

  x= 17 015,3 Ft/db 

(Garanciális költség: 17015,3*0,02= 340,3 Ft/db) 

A minimális ár (vállalkozói ár alsó határa) 17015,3 Ft/db, amennyiben ettől alacsonyabb áron adja a 

vállalkozás a termékét, még a termék miatt felmerülő költségei sem térülnek meg. A minimális ár 

alkalmazásának feltételei: 

⧠ a termék szabad áras legyen; 

⧠ a vállalkozás többi termékével érje el legalább a fedezeti pontot. 

 

Feladat: A piackutatási eredményeink figyelembe vételével határozzuk meg az értékesítés helyét, az 

értékesítési csatornákat és disztribúciós rendszereket! 

Az értékesítés módja: azoknak az elveknek és módszereknek az összességét jelentik, amelyeken 

keresztül az előállított termék eljuthat a fogyasztóhoz: 

⧠ Közvetlen értékesítés: maximálisan ellenőrzésünk alatt tarthatjuk termékünket és 

annak árát. Másfelől azonban csökken az elérhető piac kiterjedése, magasak a 

szállítási költségeink. 

⧠  Közvetett értékesítés: nagykereskedők, kiskereskedők, ügynökök, franchise, 

képviseletek igénybevételével: segítségükkel rövidebb idő alatt lényegesen több 

vásárlóhoz tudjuk eljuttatni termékeinket, viszont magasabb áron (a kereskedők által 

nyújtott szolgáltatásért a kereskedelmi árrést ki kell fizetni);  

Feladatunk a lehetséges értékesítési módok feltérképezése, ajánlatok értékelése, a legkedvezőbbek 

kiválasztása. Az elosztási csatornák minősítésekor a fogyasztói kiszolgálás színvonalát, a vásárlói 

elégedettséget és nem utolsósorban a ráfordításokat kell figyelembe vennünk. Közvetítők bevonásának 

indokai: 

⧠ saját értékesítési csatorna létrehozása nagy tőkét igényel, 

⧠ a termelő választéka szűk: a kereskedők több termelővel állnak kapcsolatban, így 

jobban ki tudják elégíteni a vásárlók igényeit; 

⧠ a kereskedők szoros kapcsolatban állnak a fogyasztókkal: tőlük a termékeink 

fejlesztésére vonatkozóan fontos információk szerezhetők. 
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Feladat: A piackutatási eredményeink figyelembe vételével állítsuk össze promóciós stratégiánkat! 

Nézzünk utána, és ez alapján tervezzük meg az alkalmazandó promóciós eszközök költségeit is! 

A marketingkommunikáció célja a vállalat célpiacán szereplő fogyasztók informálása és meggyőzése. 

Az ösztönzés funkciói : 

⧠  termékkel kapcsolatos ismeret közlése; 

⧠ a termék megkülönböztetése; 

⧠  a meglevő vásárlók emlékeztetése, a kedvezőtlen hírekre reagálás miatti keresleti 

ingadozások kiegyenlítése. 

A promóció eszközei: 

⧠ Reklám: egy fizetett, nem személyes kommunikáció a célpiac vásárlóival. A reklám lehet 

nyomtatott vagy valamilyen médián keresztül továbbított üzenet. A reklám csak akkor éri el 

hatását, ha újszerű, figyelemfelkeltő, nem sértő, rövid, világosan érthető és könnyen 

megjegyezhető. 

⧠ Eladásösztönzés: a termék iránti keresletet serkentő eljárások gyűjtőfogalma. Például: 

kuponok, versenyek, törzsvásárlói program, ingyenes áruminták. 

⧠ Közönségkapcsolatok (Public Relations): a vállalkozásról és magáról a termékről 

szolgáltatásról kialakított közvélemény befolyásolására kialakított kommunikáció. Például: 

sajtótájékoztató, szponzorálás, sajtóanyag, tudományos publikáció, konferencia előadás. 

⧠ Személyes eladás: ez egy szemtől szembe kommunikáció egy eladó és egy vagy több vevő 

között.  

 

A promóciós stratégia „5M” modellje Boronkai, 2011 alapján:  

⧠ Mission – Küldetés - Melyek a reklámozási célok? Tisztáznunk kell, hogy a cégek mit 

kívánunk megismertetni, terméket, vagy funkciót. Amikor terméket reklámozunk, nagyon 

fontos, hogy elejétől a végéig végiggondoljuk a teljes hirdetési folyamatot: egységes image 

(arculat): - gondoljuk például az IBM jellegzetes formájú betűire, ugyanaz a szín uralkodjék 

az irodaberendezéstől a reklámfüzet-borítóig mindenütt. 

⧠ Money – Pénz - Mennyi pénzt költhetünk el reklámra? Piac tudatos szegmentálása: Ha tudom 

ugyanis, hogy kik a fogyasztóim, akkor leszűkíthetem a reklámmal megcélzott területet oda, 

ahol ők megfordulnak, amit ők olvasnak: csúcsidőben sugárzott reklám nagyon drága, a 

prospektus, szórólap is lehet hatékony, ha nem sajnáljuk az időt, ötletet, a szellemes rajzot. 

⧠  Message – Üzenet - Mi legyen az üzenet, amit a reklámmal közvetítünk? Nem telefont adunk 

el, hanem a bármikori elérhetőséget, a társakkal való együttlétet, nem a Lacipecsenyét kell 

eladni, hanem a sült hús illatát. Csak a jól definiált, pontosan megfogalmazott üzenet érhet 

célba. 

⧠ Media – Reklámeszközök –Milyen reklámeszközöket vegyünk figyelembe? TV-reklám, 

rádióreklám, újságreklám, termékbemutató, vásárok, szakkiállítások, a különböző 

árengedményes akciók, sorsolásos akciók, csomagolás lehetőségei, katalógusok, 

hirdetőtáblák, visszavásárlási kedvezmények, sajtótájékoztatók, szemináriumok, különböző 

kuponok, személyes eladás, Multilevel Marketing (MLM) stb. A piackutatási eredményeink 

alapján vegyük figyelembe a célközönségünk viszonyát a reklámeszközökhöz, a termékünk, 

szolgáltatásaink követelményeit, specialitásait, az egyes reklámeszközök költségeit, döntsünk 
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az időzítésről: például egy hónapon belül koncentrált legyen folyamatos,vagy lépcsőzetes 

(időszakos), növekvő, csökkenő, váltakozó, vagy állandó stb. 

⧠ Measurement – Mérés – Mekkora az elért eredmény és azt hogyan mérjük? A reklám 

eredményessége a konkrét reklámcélok megvalósulásának a mértéke. Meghatározható a 

reklám eredményének tekinthető bevételváltozás és a reklámráfordítás viszonyának 

vizsgálatával. A reklám eredményességének mérése folyamatos tevékenység, melyet már a 

reklámcél kitűzésénél figyelembe kell venni, a komplex piackutatás részének kell tekinteni. 

 

A promóciós stratégia összeállítása: 

⧠ A megcélzott közönség megismerése: milyen a megcélzott piac demográfiai megoszlása, 

milyen típusúak a fogyasztók, mik a fogyasztók igényei, hogyan, mikor és hol vásárolnak. 

⧠ A vásárlók termékről alkotott véleményének a megismerése: ennek megismerése különösen 

fontos, hiszen a termék életciklusának egyes szakaszaiban más és más üzeneteket kell 

eljuttatni a fogyasztókhoz. 

⧠ A versenytársak esetleges piaci elismertségének a megismerése: mi a véleménye a 

fogyasztóknak a versenytárs termékéről és hogyan reagálnak ezzel szemben a mi 

termékeinkre. 

⧠ A promóció céljának a kitűzése: az eladások növelése vagy a vállalkozások megismertetése a 

fő célunk. 

⧠ Az erőforrások felmérése: a promóció költségeinek megtervezése, százalékos vagy feladattól 

függő eljárással. 

⧠ Promóciós eszközök vegyítése: a stratégia megválasztása, ami lehet húzó (amikor a gyártó a 

fogyasztóra közvetlenül hat és ennek segítségével befolyásolja az egész terjesztési csatornát) 

és lehet toló stratégia (a gyártó először a csatorna hozzá legközelebb eső elemére hat, majd ezt 

követően halad tovább a csatorna további elemein), az alkalmazott módszerek kombinálásának 

kidolgozása. 

Feladat: Piackutatási eredményeink és promóciós stratégiánk figyelembe vételével állítsuk össze 

értékesítési tervünket a következő 3 évre! 

Meg kell határozni, hogy: 

⧠ milyen termékeket (szolgáltatásokat), 

⧠ milyen relációkban (értékesítési irányokban), 

⧠ milyen mennyiségben és összetételben, 

⧠ milyen árkon értékesítsünk úgy, hogy mindezek biztosítsák a vállalkozás 

eredményességét; 

Az értékesítés tervezésének főbb információi (üzleti tervünk összes többi résztervével összefüggésben 

kell megterveznünk): 

⧠ Piaci információk: pl. a piac felvevőképessége, az árak alakulása, a konkurencia jelentősége; 

⧠ Gyártási lehetőségek információi, amelyek elsősorban az erőforrásokkal kapcsolatosak: van-e 

olyan erőforrás (emberi erőforrás, gépi erőforrás, készletek stb.) amelyből nem áll elegendő 

mennyiség rendelkezésre, illetve olyan, amelynek mennyiségét –a gazdaságos és jövedelmező 

tevékenység érdekében- növelni lehet. A szükséges erőforrások megtervezése az értékesítési 

terv figyelembe vételével a termelési tervben történik; 

⧠ Jövedelmezőségi információk, azaz mely termékek, szolgáltatások értékesítése a 

legjövedelmezőbb a vállalkozás számára: mely termékekkel szolgáltatásokkal érdemes 
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foglalkozni a tervidőszakban: pl. termékszintű jövedelmezőségi mutatók, a termékek-

szolgáltatások jövedelmezőségi rangsorának felállítása; 

⧠ Pénzügyi információk: a tervezett tevékenység finanszírozási lehetőségei és adottságai. Ezek 

részletes megtervezése a pénzügyi tervben történik.  

Az értékesítési terv kidolgozásának lépései: 

1. Piackutatás, piacelemzés: a piacelemzésnek ki kell térnie a termékek iránti igény nagyságára, 

területi elhelyezkedésére, a szállítási és fizetési feltételekre; 

2. Nagyvonalú értékesítési prognózis készítése 

3. Eladási árak tervezése 

4. Erőforrások vizsgálata 

5. Jövedelmezőségi elemzések végrehajtása 

6. Részletes értékesítési terv összeállítás 

 

Értékesítési prognózis készítése: 

⧠ A tervidőszak várható értékesítési lehetőségeit körvonalazzuk; 

⧠ A feltételezhető környezeti változásokból kiindulva optimista, pesszimista valamint 

legvalószínűbb nézőpontból készítsük el a prognózist; 

⧠ A prognózis során vizsgálni kell: az előző időszak értékesítési forgalmát, a forgalom 

nagyságának, összetételének alakulását, a forgalom szerkezetében bekövetkezett változások 

okait, az árak alakulását, az értékesítési volumen reagálását a különböző tényezők (pl. árak) 

alakulására. A prognózist korrigálni kell a jövőben bekövetkező változások várható hatásaival: 

pl. árváltozások, új piaci szereplők megjelenése, választékbővülés, helyettesítő termékek 

térhódítása, új piacok megszerzésének reális lehetősége, idényjellegű értékesítés stb. 

2.6. Termelési - működési terv 

Termelő (gyártó) vállalatok termelési, szolgáltató vállalatok működési tervet készítenek. A termelő 

vállalatok termelési terve általában sokkal részletesebb, mint a szolgáltató vállalatoké, de nekik is ki 

kell rá térniük. A szolgáltató vállalatoknál a szervezeti terv lesz sokkal hangsúlyosabb és részletesebb, 

mint a működési terv. 

A termelési terv feladata: 

⧠ Biztosítani az értékesítési terv mennyiségben, minőségben, választékban való teljesítését; 

⧠ A termelés folyamatosságát; 

⧠ Az eszközök és a létszám lehető legjobb ki-, illetve felhasználását; 

⧠ A termelőtevékenység gazdaságosságát; 

⧠ A termelési és értékesítési tervnek összhangban kell lennie egymással, ennek ellenére azonban 

általában az értékesítés nem egyenlő a termeléssel. Az eltérésnek alapvetően 2 oka van: a saját 

előállítású eszközök aktivált értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása 

(befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek).  
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A termelési terv kulcskérései Fülöp (2004) alapján: 

⧠ általános gyártási koncepció, gyártási eljárás, alap- és kiegészítő technológiai folyamatok 

bemutatása, időszükséglete, 

⧠ alvállalkozók, beszállítók megnevezése, 

⧠ szükséges gépek, berendezések felsorolása, alapanyag-szükségletük és a beszerzési forrásuk 

meghatározása, 

⧠ telephely, létesítmények, helyiségek felsorolása és alkalmasságuk bemutatása,  

⧠ készlegazdálkodás,  

⧠ termékfejlesztés (innovációs terv), 

⧠ minőségbiztosítás,  

⧠ karbantartás és szervizszolgáltatás, 

⧠ termelés költségszerkezete, költségkalkuláció, kalkulációs módszer bemutatása, 

önköltségtervezés, 

⧠ kapacitáskihasználtság bemutatása, 

⧠ külső befolyásoló tényezők bemutatása: pl. a termelési tényezők árában, beszerezhetőségében 

várható változások, technológiaváltozások, előírások változásainak figyelése,  

⧠ információáramlás a termelési folyamatban. 

Feladat: Tervezzük meg termékeink gyártásának illetve szolgáltatásunk nyújtásának a folyamatát! 

Soroljuk fel a szükséges gépeket, berendezéseket, azok beszerzési és beüzemelési költségeivel együtt! 

A tervnek a teljes gyártási (szolgáltatásnyújtási) folyamatot be kell mutatni. Ha a folyamat 

valamely részét vagy egészét alvállalkozóval akarjuk végeztetni, fel kell sorolni az alvállalkozókat és 

telephelyüket, a kiválasztás szempontjait, és a költségeket. 

Ha a gyártást részben vagy egészében a vállalkozásunk kívánja végezni, mellékelnünk kell az 

üzem alaprajzát, a gyártáshoz szükséges gépek és berendezések jegyzékét, a nyersanyagokat, és 

szállítók nevét címét, szállítási feltételeit, a gyártási költségeket és minden jövőbeni munkaeszköz 

szükségletet. A gyártótevékenységnél az említett tételek részletezése minden lehetséges befektető 

számára lényeges a finanszírozási igények meghatározásához. 

Szolgáltató vállalkozás esetén is gondoljuk és soroljuk fel, hogy milyen gépekre és 

berendezésekre lesz szükségünk a tevékenységünk végzéséhez (pl. számítógépek, szoftverek, 

fénymásolók, szkennerek, irodabútorok stb.) és nézzünk utána a beszerzési és beüzemelési 

költségeknek. (Ez fogja majd az amortizáció elszámolásának alapját képezni, melyre a pénzügyi 

tervben térünk ki.) 

Feladat: Határozzuk meg a legfontosabb gépeink kapacitását, és átbocsátó képességét, különös 

tekintettel a szűk keresztmetszetet jelentő gépeinkre! 

Ezáltal meg tudjuk határozni, hogy képesek vagyunk-e a marketing tervünk értékesítési terv részében 

szereplő mennyiség legyártására, előállítására. Amennyiben erre nem vagyunk képesek további gépek, 

berendezések beszerzésére és beüzemelésére van szükségünk. 
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Szőrös – Kresalek (2013) és Illés et all. (2009) alapján a vállalat teljesítőképességét két 

oldalról szokás megközelíteni, elméleti és gyakorlati oldalról:  

⧠ Kapacitás: a vállalat elméleti, maximális teljesítőképessége, amelyet a rendelkezésre álló 

eszközök tesznek lehetővé.  

⧠ Átbocsátóképesség: a reális, tényleges teljesítőképesség, amely a szokásos munkarendet és a 

rendelkezésre álló munkaerőt is figyelembe veszi. 

Kapacitás számítása: 

Kapacitás= (Ĝra*365*3*8-JK)*élenjáró darabnorma 

 

Kapacitás= (Ĝra*365*3*8-JK) / élenjáró időnorma 

 

    Naptári időalap 

 

    Naptári hasznos időalap 

3 = műszak száma 

8 = műszak hossza 

Ĝra  = az alapvető keresztmetszet rendelkezésre álló gépeinek száma, 

JK = összesített javítási és karbantartási időszükséglet  

 

Kapacitáskihasználás színvonala: 

Kapacitás kihasználás = Tényleges termelés / Kapacitás  

Extenzív kihasználási együttható = Tényleges gépóra teljesítés / Naptári hasznos időalap 

Intenzív kihasználási együttható = (Tényleges darab/óra) / Kapacitás norma  

vagy Kapacitás norma / ( Tényleges óra/darab) 

 

Átbocsátóképesség számítása:  

Az átbocsátóképesség meghatározása szorosan kapcsolódik a kapacitáskihasználáshoz, ugyanis az, az 

elérhető kapacitáskihasználás meghatározását jelenti. Az átbocsátóképességet az üzemelő 

berendezések átlagos száma, a tervezett produktív időalap és az átbocsátóképesség-norma határoz 

meg: 

 

          *darabnorma 

/ időnorma 

 

 

 

Munkarend szerinti időalap 

 

Munkarend szerinti hasznos időalap 

 

Produktív időalap 

 

Átbocsátóképesség 

Gszu* 

Munkarend 

szerinti 

munkanapok 

száma

*
Tényleges 

műszak-

szám

*
Törvényes 

műszak-idő
- Jk

Egyéb 

tervezhető 

veszteség-

idők

-Gszu* 

Munkarend 

szerinti 

munkanapok 

száma

*
Tényleges 

műszak-

szám

*
Törvényes 

műszak-idő
- Jk

Egyéb 

tervezhető 

veszteség-

idők

-Gszu* 

Munkarend 

szerinti 

munkanapok 

száma

*
Tényleges 

műszak-

szám

*
Törvényes 

műszak-idő
- Jk

Egyéb 

tervezhető 

veszteség-

idők

-

Kapacitás kihasználás = Extenzív kihasználási együttható* Intenzív kihasználási együttható  
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Ĝszu = a szűk keresztmetszet üzemelő gépeinek száma 

JK = összesített javítási és karbantartási időszükséglet  

 

Feladat Illés et al. (2009) alapján: Egy autóalkatrészeket gyártó cég szakemberei a következő évi terv 

kidolgozásához szükséges termelési részterv összeállításán munkálkodnak. Az egyik üzem a 

sebességváltókhoz szükséges 20 fogú fogaskereket állítja elő. A speciális lefejtő-marógépek a 20 fogú 

fogaskerék gyártásához szükséges többi géphez viszonyítva meglehetősen nagy értékűek. Ezek 

vásárlásánál járt el legnagyobb körültekintéssel a vállalatvezetés. Ez a gépcsoport adja a gyártható 

volumen felső korlátját. A lefejtő-marógépek jelentik az üzem alapvető keresztmetszetét, és egyben a 

szűk keresztmetszetet is.  Az üzem 15 darab speciális lefejtő-marógéppel rendelkezik, közülük egyet a 

jövő év során nem fognak üzemeltetni.   

A cég a 20 fogú fogaskerékből csak megrendelésre gyárt. Eszerint nagy biztonsággal 

megállapítható, hogy a következő évben az adott évihez képest kisebb lesz a kereslet, ezt a marketing 

tervükben előre jelezték. Az értékesítési tervük alapján várhatóan 250 ezer db 20 fogú fogaskerék 

gyártására kapnak megrendelést.   

Az üzem következő évi kapacitás- és átbocsátóképességének számításához szükséges további 

információk:  

- Egy gép javítási és karbantartási időigénye:   75 óra/év 

- Az üzem három műszakban üzemel 

- A munkarend szerinti munkanapok száma:    237 

- Kapacitásnorma:      6 darab/óra 

- Az átbocsátóképesség normája:    4 darab/óra 

- Műszakidő:       8 óra/műszak 

- Egyéb tervezhető veszteségidő gépenként:   20 perc/nap/gép 

- A várható megrendelés és az átbocsátóképesség  

normája alapján tervezett  gépóra-teljesítés:                        62 500 óra 

 

Határozza meg a következő évre vonatkozóan 

a) az üzem kapacitását,  

b) az üzem átbocsátóképességét, 

c) a kapacitás kihasználásának elvileg tervezhető szintjét arra az esetre, ha az 

átbocsátóképességnek megfelelő volument értékesíthetnék, 

d) a kapacitáskihasználás reálisan tervezhető szintjét, ha az értékesíthető volumenre vonatkozó 

várakozásokat tekintik realitásnak, 

e) a reálisan tervezhető extenzív kihasználási együtthatót, 

f) a reálisan tervezhető intenzív kihasználási együtthatót, majd 

g) mutassa be, hogy a várható megrendelések figyelembevételével tervezett kapacitáskihasználás 

esetében is igaz az, hogy az extenzív és az intenzív kihasználási együttható szorzata is a 

kapacitáskihasználás szintjét mutatja! 

 

Megoldás: A fogaskerék üzem következő évi gyártási kapacitásának meghatározása:  

  db/év 650 7816     275 1306     75  158    3    365    15Kapacitás   
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b) A fogaskerék üzem következő évi átbocsátóképességének meghatározása:  

db/év  490 3094476 774237    14    
60

20
75148  3   237   14épességÁtbocsátók 








  

c) A kapacitáskihasználás tervezhető szintje, ha nincs keresletkorlát:  

      39,6%0,396
650 781

904 309
 nélküllát kersletkor szintje ő tervezhetihasználásKapacitásk   

 d) A kapacitáskihasználás reálisan tervezhető szintje:  

     32,0%0,320
650 781

000 250
 szerintkereslet   várhatóa ihasználásKapacitásk   

e) A várható kereslethez tartozó extenzív kihasználási együttható 

     

%0,48480,0
275 130

500 62
                                                                                      

mellett esítésgépóratelj  tervezetta együttható sikihasználá Extenzív





 

f) Intenzív kihasználási együttható az átbocsátóképesség szerinti normateljesítés mellett: 

%7,66667,0
6

4
normájával épességátbocsátók az ,együttható sikihasználá Intenzív   

g)   Az adott feltételek szerint tervezhető extenzív és intenzív kihasználási együttható szorzata valóban 

a tervezett kapacitáskihasználás szintjét adja.    

32,0%0,3200,6670,480 szint iihasználáskapacitáskTervezett   

 

Feladat: A marketing tervben előre jelzett fogyasztói igény változás alapján tervezzük meg termékünk, 

szolgáltatásunk fejlesztését, állítsuk össze innovációs tervünket! 

A termék fejlesztés lépései Hoványi (1988) és Iványi –Hoffer (1999) alapján (12. ábra): 

 

 

A termékterv elfogadása után Roóz – Heidrich (2013) alapján a termék és a termelési folyamat 

műszaki fejlesztése kezdődik. E szakasz fő tevékenysége a működő prototípus megtervezése melyet 

még a termelés megkezdése előtt, fontos a piacon tesztelnünk, és a potenciális vásárlóink észrevételei, 

javaslatai alapján módosítanunk. A prototípus elfogadása nyomán kezdődhet meg a próbagyártás, 

amely során az új termelési folyamatot teszteljük, majd a tapasztalatok alapján a gyártás 

megszervezése, és a termékünk piaci bevezetése következik. A fogyasztói megelégedettség mérése, a 

12. ábra: A 

termékfejlesztés 

lépései (forrás: 

Hoványi, 198) és 

Iványi –Hoffer, 

1999 alapján 

saját szerkesztés) 
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folyamatos visszacsatolás nagyon fontos, ez alapján a termékünk további fejlesztésére vonatkozóan 

értékes információkhoz juthatunk. 

Gondoljuk végig, hogy termékünk fejlesztése érdekében szükségünk van-e licenszek, know-

how-k beszerzésére, vagy saját magunk végezzük szakembereink segítségével. Ebben az esetben is 

végig kell gondolni, hogy kik végzik a kutatás-fejlesztést (hozzá embereket és forrást kell rendelnünk), 

szükséges-e embereinket továbbképzésre, tanfolyamokra küldeni, őket átképezni, illetve új 

szakembereket felvenni (ennek részletes megtervezése majd a szervezeti tervben történik), szükségünk 

van-e modernebb gépek beszerzésére, új technológia alkalmazására, mekkora ennek a költség vonzata 

stb.  

Különösen az innováció igényes, gyorsan elavuló iparágakban (pl. okos telefon, okos óra, 

szoftver stb. gyártás) lesz ez a részterv különösen hangsúlyos, jelentős pénzügyi és emberi erőforrás 

hozzárendelése szükséges.  

Valamennyi iparágban, a szolgáltatások esetében is ki kell rá térni, hogy milyen fejlesztést, 

módosítást tervezünk, hogy a fogyasztóink igényeinek minél jobban és folyamatosan meg tudjunk 

felelni. Az igények változását a piackutatási eredményeink alapján a marketing tervben jeleztük előre 

(ott csak megemlítettük a fejlesztési irányt), a termelési tervben a fejlesztés gyakorlati 

megvalósításának megtervezésére és konkretizálására (hozzá erőforrásokat és költségeket rendelünk) 

kerül sor.  

Schumpeter (1939) szerint az innováció lényege a termelési tényezők kombinálásában van. Az 

innováció 5 alapesetét különbözteti meg: 

⧠ Új, mint a fogyasztók körében még nem ismert javak (termék innováció); 

⧠ Új, tehát az iparágban nem ismert termelési eljárás; 

⧠ Új piac megnyitása (piaci innováció); 

⧠ Új beszerzési forrás felkutatása; 

⧠ Új szervezet létrehozása (szervezeti innováció). 

 

Az innovációs láncot Kresalek (2003) alapján a 13. ábra szemlélteti: 

 

 

 

13. ábra: Az innovációs lánc (forrás: 

Kresalek, 2003) 
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A vállalkozás feladata az innovációs lánc tervezése, elemzése, megvalósítása. Ez a marketing 

piacelemző és igényfeltáró mozzanatából indul, majd többszöri visszacsatolással igyekszik a K+F 

tevékenység eredményeképpen létrehozni a fizetőképes kereslethez jól illeszkedő új, vagy 

továbbfejlesztett terméket (Iványi - Hoffer, 1999). A terv feladat véglegesítése összetett feladat, 

legtöbbször több innovációs témajavaslat megoldási lehetősége közötti választást jelent. Ehhez 

értékelési kritériumrendszert érdemes kialakítani: 

⧠ Műszaki-fejlesztési és beruházási források tervezése; 

⧠ A kivitelezés formájának tervezése (saját fejlesztés, licenc, know-how-vásárlás); 

⧠ Beruházási variánsok tervezése és értékelése; 

⧠ A fejlesztési témák, beruházási feladatok megtérülésének, jövedelmezőségének részletes 

elemzése, tervezése; 

⧠ Az akcióterv időszakában realizálható konkrét tervfeladatok véglegesítése; 

 

Feladat: Gondoljuk végig a minőségbiztosítási rendszerünket! 

A folyamatosan jó, és megbízható minőségű termékek előállítása, és szolgáltatások nyújtása minden 

vállalkozás számára kiemelkedő fontosságú, a vásárlók megtartásához, és új vásárlók szerzéséhez 

nélkülözhetetlen. A minőségbiztosításnak a vállalkozás egészére kiterjedő érvényre juttatása a célja a 

teljes körű minőség menedzsmentnek (TQM – Total Quality Managmenet). A minőségbiztosításra 

különböző nemzetközi szabályok (ISO – 9000-es szabványcsalád) adnak kereteket, melyeket maga a 

nemzetközi szabványügyi szervezet alkot, ismer el és ellenőriz. A minőségbiztosítási tevékenységet 

tekinti át a 14. ábra Lőrincz (2000) alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minőség tervezés: ki kell dolgozni az alkalmazott gépek, termelő-berendezések minőségi 

paramétereit, amelyek a termékek előállításának elvárt színvonalát képesek nyújtani. Magas minőségi 

színvonalú termékeket nem lehet alacsony műszaki színvonalú gépeken előállítani.  

A minőség-ellenőrzés: a szűken értelmezett gyártási folyamat megfelelő minőségét biztosítja. 

Szükséges az ellenőrzés a gyártás előtt, a gyártás alatt és a gyártás után. 

A termelési 
terv része 

Összhangban a 
 
logisztikával 

Minõségtervezés Minõségvédelem Minõségellenõrzés 

A gyártási folyamat 

elõtt alatt után 

A gyártás 
feltételeinek 
ellenõrzése 

Gyártásközi 
ellenõrzés 

Végellenõrzés 

Az ellenõrzési tevékenység helye szerint Az ellenõrzött termékek szerint 

- támaszponti ellenõrzés 
- futóellenõrzés 

- darabonkénti ellenõrzés 
- elsõdarab-ellenõrzés 
- mintavételes ellenõrzés 

 

14. ábra: A 

minőség biztosítás 

áttekintő ábrája 

(forrás: Lőrinczi, 

2000) 
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A minőségvédelem: a késztermék minőségét a legnagyobb mértékben akkor fenyegeti veszély, amikor 

elhagyja a születési helyét. A logisztikával összhangban gondoskodni kell a termék megfelelő 

tárolásáról, rakodásáról, szállításáról. A marketinggel együttműködve olyan csomagolást kell 

alkalmazni, amely a piac igényei mellett a minőségbiztosítás követelményeit is kielégíti.  

2.7 Szervezeti terv 

Ez a fejezet különösen akkor fontos, ha az üzleti terv befektetőkhöz, hitelezőkhöz kerül.  Ne 

felejtsük el, hogy a pénzügyi szakértők is végső soron emberekbe fektetnek, és nem ötletekbe: a 

megnyerésükre készülő terv ezért hangsúlyozza, hogy milyen sajátos szakértelemmel és 

képességekkel rendelkeznek a vállalkozás vezetői, miért tekinthetők ők a vállalkozás különleges 

értékeinek, ami versenyelőnyt jelent.  

Az üzleti tervnek ez a része írja le a vállalkozás jogi, szervezeti formáját, célszerű szervezeti 

ábrát is készíteni, mely megmutatja a feladat, felelősségi és hatásköröket. A szervezeti tervben Fülöp 

(2004) alapján a következő kérdésekre célszerű kitérnünk: 

⧠ Tulajdonforma, 

⧠ a társasági szerződés lényeges kikötései, 

⧠ tulajdonosok, 

⧠ vezetők, a vezetők háttere szerepköre, felelősségi köre, javadalmazása, 

⧠ hatáskör, felelősség megosztás, döntési jogkör, 

⧠ javadalmazási rendszer, 

⧠ kulcsfontosságú szakemberek, 

⧠ tapasztalatok, képességek, 

⧠ személyzeti politika, 

⧠ szervezeti séma, 

⧠ vezetők életrajza, szakmai háttere. 

 

Feladat: Tervezzük meg a vállalkozásunk szervezeti felépítését! Készítsük el a szervezeti ábrát! 

Gondoljuk végig, és tervezzük meg a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaköröket is! 

Pontosan határozzuk meg a feladat, felelősség és hatásköröket, biztosítsuk ezek összhangját! A 

munkakör Illés (2007) alapján a vállalati munkafolyamatok egy személyre lebontott része, amely 

meghatározható ismeretek és képességek alkalmazását igénylik. Pontosan meghatározott, jól 

strukturált műveletek és feladatok, ezek munkatársakhoz rendelése a cél, hogy ezáltal minimalizáljuk 

az  információ illetve egyeztetések hiánya miatti párhuzamos  és felesleges munkavégzést. 

Feladat: Az elvégzendő feladatokból kiindulva határozzuk a munkaerő szükségletünket a következő 3 

évre! A tervezésnél ne felejtkezzünk el a szükséges operatív és stratégiai munkaerő tartalék 

biztosításáról!   

A munkaerő szükséglet Illés (2007) alapján: A vállalatnál az adott időszakban elvégzendő feladatok 

ellátásához a vállalatvezetés megítélése szerint szükséges munkaerő létszáma munkakörök szerint 

strukturálva. Létszámban és szaktudásban értelmezve –amennyinél több nem szükséges, és 

amennyinél kevesebb nem elégséges a kitűzött feladatok megvalósításához.  

A termelési célkitűzések és feltételek határozzák meg. A szükséglet része a tartalék is (létszámtartalék 

és szakképzettségi tartalék) –a felesleg tartaléknak nevezése megtévesztő. A munkaerő szükségletet a 

következő tényezők határozzák meg: 
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⧠ a tevékenység jellege, 

⧠ az alkalmazott technológia színvonala, 

⧠ a munka szervezettsége; a vezetés színvonala, 

⧠ a munkaidőalap nagysága, kihasználtsága, a munkarend, 

⧠ a munka termelékenységének színvonala. 

 

A napi, váratlanul fellépő hiány kiküszöbölésére (pl. betegség) operatív munkaerő-tartalékot 

szükséges képeznünk. Ennek oka az ember esendősége. Minél kisebb egységekre számítjuk, annál 

nagyobb lesz a tartalék vállalati mértéke. A csökkentésének a lehetőségei: 

⧠ munkaerő-kölcsönzés; 

⧠ Speciális munkaszervezés: pl. váltakozó munkavégzés, rotáció, rugalmas munkaidő esetén a 

munkatársak rutinnal rendelkeznek egymás munkájának végzésében, csapatmunka –a fontos 

projektek közös végzése; 

⧠ „helyettesítő brigád” megalakítása: több szakmával, jó kapcsolatteremtő képességgel 

rendelkező, tartós munkatársi kötődést nélkülözni tudó emberekből áll, nagy multinacionális 

vállalatoknál van rá lehetőség.  

 

Stratégiai munkaerő-tartalékot szükséges képeznünk a hosszabb távú szükséglet biztonságos 

fedezésére. Ilyen lehet például: 

⧠ a növekvő létszám-szükséglet fokozatos feltöltése illetve 

⧠ a termeléscsökkenés miatti átmeneti többlet. 

 

Például: a termelés ideiglenesen csökken, vagy tulajdonos váltás miatt egyes projektek leépítésére, 

mások felfejlesztésére kerül sor, nem rúgják ki azonnal a jól képzett, gyakorlott, értékes „felesleget”, 

átmenetileg ugyan kevesebb a munka, de folyamatosan biztosítják az átképzést, és a munkatársak 

bevonását az új projektekbe. Vagy a vállalkozás fokozatosan növekszik, bővül, kedvezőek az 

előrejelzések: fokozatosan bővítik az állományt –legmegfelelőbbeket választják ki, és így lesz idő 

kiképezni az új munkatársakat, hogy kompetensek legyenek a változó, bővülő feladatok ellátásánál. A 

stratégiai munkaerő-tartalék viszonylag hatékony foglalkoztatását mindig meg kell oldani. 

Feladat: tervezzük meg munkatársaink bérét és bérfejlesztését a következő 3 évre! Ne felejtkezzünk el 

a közterhekről és a pótlékokról se! 

Ösztönzési rendszer és a bérgazdálkodás Fülöp (2004) alapján: Az ember a saját céljai elérése 

érdekében vesz részt a termelési folyamatban, a termelési folyamat pedig az ember céljainak elérését 

szolgálja, nem közvetlenül, hanem piaci közvetítéssel, a pénz közbeiktatásával jut érvényre. A 

közvetettség vállalati megjelenési formája az ösztönzési rendszer.  A bérezési rendszerben az 

ösztönzést elősegítő részekre kell osztani a munkavállaló által elérhető jövedelmet:  

⧠ alapbér: a munkakör ellátásához kapcsolt juttatás; 

⧠ pótlékok: a munkakör speciális jellegét hivatottak ellensúlyozni (több műszakos, éjszakai, 

veszélyes munka, sugárártalomnak kitett munkakör stb.); 

⧠ prémium: meghatározott célkitűzés elérése esetén jár; 

⧠ jutalom: a kiemelkedő teljesítmény utólagos elismerése;   

⧠ távolléti díj; a le nem dolgozott időre biztosított juttatás. 
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Illés (2007) alapján a munkaszerződés kötelező eleme a személyi alapbér. Mindig időbérben kell 

megadni! Az alapkereset (törzsbér) lehet időbér, teljesítménybér, vagy a kombinációjuk. Fontos 

jogelv, hogy az egyenlő munka díjazásakor tilos indokolatlan megkülönböztetést tenni! A 

munkakörökhöz tartozó béreket, besorolásokat célszerű a Kollektív Szerződésbe foglalni. A vállalatok 

közötti béreltérés lehetséges. Személyi bérként legalább a minimálbér jár. A minimálbér összege 

2017-ben bruttó 127 500 Ft (nettó 84 788 Ft), 2018-ban bruttó 138 000 Ft-ra (nettó 91 770 Ft) 

emelkedik. A garantált szakmunkás bérminimum összege 2017-ben bruttó 161 000 Ft (nettó 107 065 

Ft), mely 2018-ban bruttó 180 500 Ft-ra (nettó 120 033 Ft) nő (HR portál, 2017). 

 

A bér és közterheit foglalja össze a 15. ábra Illés (2007) alapján: 

 

Fontos, hogy a nem pénzbeli juttatásokat is megtervezzük pl.: 

⧠ Biztosítások; 

⧠ Természetbeni juttatások: cégautó, mobiltelefon, munkaruha, stb.; 

⧠ Nyugdíjpénztári befizetés; 

⧠ Szociális szolgáltatások (egészségügyi ellátás, étkeztetés, óvoda, üdültetés, lakás, stb.); 

⧠ Széchenyi pihenőkártya; 

⧠ Erzsébet utalvány; 

⧠ Részvényopciós lehetőség stb.  

  

A cafetéria rendszer a munkavállalók egyedi igényei alapján állíthatók össze. Bizonyos jövedelmi 

szint elérése után csökken az anyagi ösztönzők hatásának intenzitása. Egyre erősebben hatnak a nem 

anyagi motivációs tényezők: pl. presztizs, előrehaladási lehetőségek, erkölcsi elismerés, munkahelyi 

légkör, vezető beosztott viszony, a munkahely társadalmi rangja stb. Az emberekkel való törődés 

módja hatást gyakorol a munkavégzés konkrét folyamatára, a munka minőségére, hatékonyságára, 

befolyásolja a dolgozók vállalathoz való kötődését. Nem anyagi ösztönzők lehetnek Fülöp (2004) 

alapján pl.: 

15. ábra: Bér és terhei (forrás: 

Illés, 2007) 
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⧠ főnöki dicséret,  

⧠ kitüntetés pénzjuttatás nélkül,  

⧠ a kiváló dolgozók bemutatása a vállalat és a külvilág számára  

⧠ előjogok biztosítása (pl. korlátlan belépési jog a főnökhöz, a javaslattételi elsőbbség joga stb.) 

⧠ címek adományozása,  

⧠ szabadjegyek a szakmai fejlődést közvetlenül biztosító intézményekbe,  

⧠ felelősségteljes, ám a munkavállaló számára biztosan megoldható feladatok stb. 

 

A bérgazdálkodás kettős funkciója Illés (2007) alapján:  

⧠ Ösztönzés a vállalati célok hatékony megvalósítására; 

⧠ A vállalati munkaerő-politika céljainak alátámasztása; 

 

A hosszú, közép és rövid távú célok megvalósulása teremti meg az előreléptetések és fizetésemelések 

fedezetét. Dekonjunktúrában akadozik. A bérgazdálkodás funkcióinak teljesítését figyelembe véve ki 

kell tűzni a bérpolitikai célokat közép és rövidtávra is. A bérgazdálkodásnál fontos az ösztönzési, 

arányossági és fedezeti elv egyidejű érvényesülése: 

⧠ Megfelelő motiváló hatás: az ember az egyetlen olyan erőforrás, aki képes saját 

teljesítményének szabályozására, szabad akarattal rendelkezik, hozzájárul a vállalt 

alapvető céljainak megvalósulásához. Ugyanakkor a munkabér és közterhei jelentős 

költségtényező is. Célszerű (de nem könnyű) úgy meghatározni, hogy egységnyi 

költség növekménnyel a lehető legnagyobb teljesítménynövekményt érjünk el;  

⧠  Fontos az arányosság: az ember igazságérzete a bér relatív, egymáshoz viszonyított 

nagyságától függ, nem az abszolút nagyságtól; 

⧠ Fedezeti elv: Csak akkor szabad kilátásba helyezni pl. béremelést, ha megtérül a 

hozamból; 

Feladat: Tervezzük meg munkatársaink hatékony foglalkoztatását és fejlesztését, azok 

költségvonzatával együtt! 

Az emberi erőforrás hasznosítása: A termelési terv irányozza elő a munkaerő 

igénybevételének módját és ütemét. biztosítani kell a munkaerő számára megfelelő pihenéshez, 

regenerálódáshoz szükséges munkaidőt.  

Ember erőforrás fejlesztése: A munkaerő fejlesztésének alapjait a vállalati célrendszerben kell 

meghatározni. Ez a vállalkozás jövőbeni fejlődésének legfontosabb kulcsa. A munkaerő számára 

ehhez pénzügyi támogatást, munkaidő-kedvezményt, előmeneteli lehetőséget kell biztosítani.  

A hatékony foglalkoztatás módszerei Fülöp (2004) alapján: 

⧠ a regenerálódáshoz szükséges pihenőidő biztosítása, 

⧠ a folyamatos és egyenleges munkaellátás biztosítása, 

⧠ az ergonómiailag megfelelő munkahelyek kialakítása, 

⧠ a munkaerő képességei kibontakozásának biztosítása, 

⧠ a rugalmas munkarend alkalmazása, 

⧠ a részmunkaidős munkakörök kialakítása, 

⧠ a munkakör-vándorlás (munkarotáció) bevezetése, 

⧠ a távmunka alkalmazása (tevékenységfüggő). 

 



Üzleti tervezés  

41 

A munkaerő állomány mozgatásának (munkarotáció) előnyei: 

⧠ a munkakör átadója egyben ismereteit is átadja az „új” munkaerőnek; 

⧠ megakadályozza a téves beidegződés, a téves rutin hosszú távú fennmaradását; 

⧠ a munkavállalók folyamatosan megismerik a vállalkozás különböző területeit; 

⧠ nagyobb összhang jöhet létre a munkavállalók között; 

⧠ sokkal lelkiismeretesebben fognak a vertikális elrendezésű munkaköröket betöltők egymás 

keze alá dolgozni;  

 

Az emberi erőforrás fejlesztése Fülöp (2004) alapján: 

⧠ nyelvi képzés (magas szintű termelés csak nemzetközi szinten lehetséges), 

⧠ szakmai képzés (az új szakmai ismeretek elsajátítása), 

⧠ az általános gazdasági ismeretek fejlesztése, 

⧠ kommunikációs tréningek (az emberek közötti megfelelő közlekedési szabályok elsajátítása), 

⧠ marketing ismeretek (a piac természetének megismertetése minden munkavállalóval). 

Fontos, hogy a munkatársaink fejlesztésének megtervezését a termelési és a marketing tervvel 

összhangban végezzük el. Ha pl. a marketing tervben külföldi piacra lépést terveztünk, fontos, hogy 

meglegyen munkatársaink nyelvtudása az ügyflekkel való tárgyaláshoz. Ha a termelési terv innovációs 

részében új technológia alkalmazását, vagy teljesen új gép beszerzését, és beüzemelését terveztük, 

fontos, hogy meglegyen a munkatársaink szaktudása a gépek kezeléséhez. Ha ügyfeleink részére 

adótanácsadást végzünk, fontos, hogy ismerjük a jövőre tervezett adóváltozásokat.  

2.8 Pénzügyi terv 

Az üzleti terv összeállításakor a vállalkozónak átfogó értékelést kell adnia a vállalkozás 

jövedelmezőségéről. A pénzügyi tervben foglaljuk össze, emeljük ki, és értéklejük az összes többi 

résztervünk pénzügyi vonzatait.  Ez az értékelés informálja elsődlegesen a lehetséges befektetőinket 

arról, hogy az üzletünk nyereséges lesz-e, mennyi pénz szükséges a vállalkozásunk indításhoz, a rövid 

távú finanszírozási igények kielégítéséhez, és milyen formában fogjuk ezt a pénzt előteremteni. 

Amennyiben üzleti tervünk többi résztervét megbízhatóan állítottuk össze, ennek a fejezetnek az 

elkészítése önálló tervezési feladatot már nem jelent, a résztervek pénzügyi adatait kell ide 

átvezetnünk, a legfontosabb mutatókat számszerűsítenünk és értékelnünk. A pénzügyi terv tartalmazza 

a következő három évre elkészített: 

⧠ mérlegtervet,  

⧠ eredménytervet, 

⧠ pénzforgalmi tervet (részletesen legalább a következő évre),  

⧠ a fedezeti pont számítást, 

⧠ és a különböző pénzügyi mutatók (likviditási, hatékonysági, adósságképességi, nyereségességi 

mutatók) elemzését. 

 

Az értékesítés nettó árbevételének tervezése önálló feladatot itt már nem jelent, mert a marketing 

tervünkben összeállítottuk legalább a főbb értékesítési irányonként részletezett értékesítési tervet: 

piackutatási eredményeink felhasználásával meghatároztuk a potenciális vásárlóink számának 

alakulását a következő 3 évre, elvégeztük az árkalkulációt, ezzel a bevételi tervünk összeállt, az 

adatokat át kell vezetnünk ide, a pénzügyi tervbe.  

 Egyéb bevételeink közül a saját előállítású eszközök aktivált értékét alapvetően az innovációs 

terv figyelembe vétele mellett, a termelési terv alapján tudjuk megadni (önálló tervezési feladatot, itt 
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az eredmény tervezése során már nem jelent). A saját termelésű készletek állományváltozása szintén a 

termelési tervből tervezhető. 

 Költség meghatározása (Czabán, 1995) alapján: a termékek előállítása és szolgáltatások 

nyújtása érdekében élő és holtmunka ráfordítások szükségesek, melynek pénzben kifejezett értékét 

költségnek nevezzük. A költségek tervezése különböző módszerekkel történhet, a módszerek önálló, 

vagy kombinált alkalmazásával. A költségek tervezési módszerei Kresalek (2003) alapján: 

⧠ Báziskorrekció módszere: egyik legelterjedtebb költségtervezési módszer. Felhasználása 

valamennyi költségtervezési vetületben megtalálható, egyszerűbb megoldásait legtöbbször a 

költség nemek szerinti költségtervezésnél alkalmazzák. Lényege, hogy a költségeket 

megpróbáljuk a tervidőszak feltételeihez igazítani. Kiindulunk a bázisidőszak (tény) 

költségeiből, kivonjuk belőle a bázisidőszak rendkívüli, nem ismétlődő (nem jellemző) 

költségeit, hozzá adjuk a jellemző, indokolt költségeket, amelyek a bázisban nem merültek 

fel, korrigáljuk az árváltozások, a bérfejlesztések, a tervezett beruházások, selejtezések és 

más egyéb tényezők hatásaival, amelyek befolyásolják a költségek alakulását, így kapjuk 

meg a tervezett költséget.  

⧠ Normák alapján történő költségtervezés: a tervezés a műszaki dokumentációkból 

származó anyag és munkanormákra (munka és gépidő) épül. A tervezés előtt felül kell 

vizsgálni az alkalmazandó normákat, és szükség esetén aktualizálni kell azokat 

(normakarbantartás). Például anyagfelhasználási norma meghatározása: megadja, hogy adott 

műszaki-gazdasági feltételek mellett egységnyi termék meghatározott minőségben történő 

előállításához milyen mennyiségű anyag szükséges. Nettó anyagfelhasználási norma: 

megmutatja, hogy mennyi anyag épül be ténylegesen a termékbe. Bruttó anyagfelhasználási 

norma: magában foglalja a nettó normán felül a megmunkálás közben keletkező 

anyagveszeteséget, a technológiai eljárás sajátosságaiból adódó hulladékot.  Beszerzési 

norma: a bruttó normán felül a műszakilag megengedett és még elfogadható selejt miatti 

termékegységre jutó anyagfelhasználást, valamint a fajlagos tárolási és szállítási veszteséget 

is tartalmazza.  

⧠ Rugalmas költségtervezés: meg kell állapítani a jellemző reagálási fokot, amely hosszabb 

időszak megfigyelésének a tapasztalati eredménye. Alkalmazása csak akkor lehetséges, ha az 

inflációs ráta nem jelentős, vagy annak hatását kiszűrték. Lényege: A költségek tervezése 

költségcsoportonként történik, a költségjellemző kijelölésével és a reagálási fok 

felhasználásával. Azonos költségcsoportba tartoznak azok a költségek, amelyeknek azonos a 

költségjellemzője. A költségjellemző olyan –alapvetően- természetes mértékegységben 

megtervezhető és mérhető mutatószám, amelynek alakulása a vonatkozó költségcsoport 

költségeire döntő befolyást gyakorol. (pl. előállított mennyiség, gépóra, munkaóra stb.) 

Költségreagálási fok (r)= Költségváltozás mértéke (%) / Költségjellemző változásának 

mértéke (%). A költségváltozás tervezett mértékét (kijelölt költségcsoportok szerint) a 

költségjellemző tervezett változása (%)-ban és a költségcsoportra jellemző reagálási fok 

szorzatának eredményeként határozhatjuk meg.  

⧠ Nullbázisú költségtervezés: elsősorban közvetett költségek (pl. vezetés, irányítás költségei) 

tervezéséhez alkalmazható. Az elvégzendő feladatokból, szükséges tevékenységekből 

kiindulva tervezünk, vagyis a költségeket az alapján kell kialakítani, hogy milyen feladatokat 

kell ellátni, milyen funkcióknak kell megfelelni. Rendkívül hatékony módszer 

költségcsökkentés, költségracionalizálás területén, ugyanakkor jelentős a munkaigénye. 
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⧠ Költséghányadok alapján végzett költségtervezés: Azon költségek tervezésénél 

használható fel, amelyek valamilyen kapcsolatban vannak az értékesítéssel, termék 

forgalmazásával, vagy az árbevétellel. Költséghányad: a vizsgált költség és az árbevétel 

hányadosa. Tipikus felhasználási területe a garanciális költségek tervezése, amelynek során 

felmérik, hogy az előző időszakokban az árbevétel hány %-át tették ki a garanciális 

költségek, majd ezzel az aránnyal tervezik meg –a tervezett árbevétel ismeretében- a 

következő időszak garanciális költségeit. A módszer akkor alkalmazható, ha a költségekre 

jellemző feltételekben nincs jelentős változás, változtatás. 

⧠ Egyéb költségtervezés: ilyen például szerződések alapján történő költségtervezés. 

 

A költségek tervezése a pénzügyi tervben már önálló feladatot általában nem jelent, mert az egyes 

résztervekben már megterveztük azok költségvonzatát. A költségterv legnagyobb része a termelési 

tervből átvezethető. Ne felejtkezzünk el róla, hogy a marketing tervnek is van költségvonzata, és a 

munkatársaink foglalkoztatásának (bérük a közterhekkel együtt, egyéb béren kívüli juttatásaik) és 

fejlesztésének tervezett költségei (pl. képzésük) a szervezeti tervből vezethetők át. 

Feladat: A részterveinkben szereplő adatok segítségével állítsuk össze eredménykimutatásunk 

következő 3 évre tervezett változatát! 

Az eredménykimutatás a vállalat adott időszakban elszámolt bevételeinek és ráfordításainak 

egybevetése. Az összköltség eljárással elkészített eredménykimutatás tervezett változatát mutatja a 2. 

táblázat Légárdi (2016a) alapján. Tervezéskor elegendő a római számmal jelzett főcsoportok 

tervezésére kitérnünk, ha a jövőre vonatkozó adatok részletesen nem állnak rendelkezésünkre. 

2. táblázat: A tervezett eredménykimutatás összköltség eljárással „A” változat (forrás: Légárdi, 2016a 

alapján saját szerkesztés) 

 Tervezett 1. év 2. év 3. év 

I. Értékesítés nettó árbevétele     

II. Aktivált saját teljesítmények értéke     

III. Egyéb bevételek 

      Ebből: visszaírt értékvesztés 

   

IV. Anyagjellegű ráfordítások     

V. Személyi jellegű ráfordítások     

VI.  Értékcsökkenési leírás    

VII.  Egyéb ráfordítások 

    Ebből: értékvesztés 

   

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  

(I+-II+III-IV-V-VI-VII) 

   

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei     

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai     

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)    

C. Adózás előtti eredmény (±A±B)    

X.  Adófizetési kötelezettség    

D. Adózott eredmény (±C-X)    

 

Feladat: Állítsuk össze mérlegünk következő 3 évre tervezett változatát! 
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 A mérleg vagyonra ható gazdasági műveletek hatásait rögzítő kimutatás, amely adott időpontra 

vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat eszközeinek összetételét és azok forrását (eredetét), 

valamint a nyitó és záró időpont között elért vállalati eredményt is. A mérleg tervezett változatát 

mutatja a 3. táblázat Légárdi (2016b) alapján:  

3. táblázat: „A” változatú mérleg tervezett változata (forrás: Légárdi (2016b) alapján saját 

szerkesztés) 

A tétel megnevezése tervezett 1. év 2. év 3. év 

A/ Befektetett eszközök     

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök    

III. Befektetett pénzügyi eszközök    

B/ Forgóeszközök    

I. Készletek    

1. Anyagok    

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek     

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok     

4. Késztermékek    

5. Áruk    

6. Készletekre adott előlegek    

II. Követelések    

III. Értékpapírok    

IV. Pénzeszközök    

C/ Aktív időbeli elhatárolások    

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN    

 

A tétel megnevezése tervezett 1. év 2. év 3. év 

D/ Saját tőke    

I. Jegyzett tőke    

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)    

III. Tőketartalék    

IV. Eredménytartalék    

V. Lekötött tartalék    

VI. Értékelési tartalék    

VII. Adózott eredmény    

E/ Céltartalékok    

F/ Kötelezettségek    

I. Hátrasorolt kötelezettségek    

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

III. Rövid lejáratú kötelezettségek    

G/ Passzív időbeli elhatárolások     

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN    

 

Feladat: A tervezett mérlegünk és eredménykimutatásunk adatai alapján számszerűsítsük a 

vállalkozásunk szempontjából legfontosabb mutatókat és röviden értelmezzük a kapott eredményt! 
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A vállalkozásunk vagyon, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére általában a következő 

mutatók alkalmazhatóak: 

⧠ A vagyonstruktúra mutatók általában azt vizsgálják, hogy a teljes eszközállományon, vagy 

nagyobb eszközcsoportokon belül milyen arányt képviselnek az egyes eszközfajták. A 

tőkestruktúra mutatókkal vizsgálható, hogy a vállalat összes tőkéjén vagy nagyobb 

tőkecsoportján belül mekkora arányt képviselnek az egyes tőkefajták. Ilyen mutatók például 

befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva, forgóeszközök aránya az összes 

eszközhöz viszonyítva, készletek aránya a forgóeszközökből, a saját tőke aránya az összes 

forráshoz viszonyítva, a kötelezettségek aránya az összes forráshoz viszonyítva, a jegyzett 

tőke aránya a saját tőkén belül stb. 

⧠ Forgási sebesség mutatók: általában fordulatszámban, vagy forgási napokban kifejezett 

értékekkel számolhatunk. Ilyen mutatószámok például: Eszközök forgási sebessége = 

Árbevétel / Átlagos teljes eszközállomány; Készletek forgási sebessége (ford. sz.) = 

Árbevétel / Átlagos készletérték; Vevők forgási sebessége (ford. sz.) = Hitelre történő 

értékesítés árbevétele / átlagos vevői követelésállomány stb. 

⧠ Adósságmutatók: a vállalat pénzügyi kockázatvállalásának fontos jelzőszámai pl. 

idegen/saját tőke arány, eladósodottsági mutatók, kamatfedezet= EBIT (Earning Before 

Interest and Taxes) Kamat és adófizetés előtti jövedelem, ha nincs pénzkihelyezés, akkor az 

üzemi eredmény / kamatköltség; Adósságszolgálati mutató = Adózott eredmény + Tárgyévi 

értékcsökkenési leírás / Hosszú lejáratú tartozások stb. 

⧠ Likviditási mutatók a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát fejezik ki 

úgy, hogy különböző likviditási fokozattal rendelkező forgóeszközöket (készletek, 

követelések, értékpapírok, pénzeszközök) viszonyítanak a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A 

gyors likviditási ráta csak a leglikvidebb eszközöket (pénzeszközök + követelések) veszi 

figyelembe: Likviditási mutató = Forgó eszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek; 

Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek; 

Likviditási gyorsráta = Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök / Rövid lejáratú 

kötelezettségek; Készpénzfizetési képesség = Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek;  

⧠ Jövedelmezőségi mutatók a vállalat működésének eredményességét fejezik ki, az eredmény 

létrehozásában közreműködő tényezők hozamát mutatják. A jövedelmezőségi mutatók 

kiszámítása a vállalkozás erőforrásainak az eredményhez való viszonyítással történik. Ilyen 

mutatók például: ROS (Return On Sales) = EBIT / Értékesítés nettó árbevétele; ROE 

(Return on Equity) = EBIT / Saját tőke; ROA (Return on Assets) = EBIT / Összes eszköz; 

ROI (Return on Investments) = EBIT / átlagos tőkelekötés; EPS (Earning Per Share) = 

Adózott eredmény / a forgalomban lévő részvények mennyisége stb. 

Feladat: Egy vállalat tervezett adatai alapján a következő mutatókat számszerűsítette. Értelmezzük a 

kapott eredményt! 

Feladat Illés et al. (2009) alapján egy vállalat a tervezett adatainak értékelésekor a következő 

likviditási mutatókat számszerűsítette:  

Likviditási mutató    1,25
e 000400

e 000500
  

Likviditási gyorsráta (1) 0,5
e 000400

e 000300-e 000500
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Likviditási gyorsráta (2) 0,5
e 000400

e 000500e 000150
 


  

Készpénzfizetési képesség 0,125
e 000400

e 00050
   

Értelmezzük a kapott eredményt! 

A likviditási mutató 1,25-ös értéke azt jelenti, hogy vállalat képes fedezni a rövid lejáratú 

kötelezettségeit a forgóeszközeiből, a vállalat likviditási helyzete mégsem tekinthető stabilnak. Bár a 

mutató értékének alakulását meghatározzák az iparág és a vállalat sajátosságai, egyes szakirodalmi 

ajánlások szerint megnyugtatóbb lenne egy 2 közeli, vagy annál magasabb érték.  

Ha a vállalat rendkívül speciális, nem, vagy nagyon nehezen értékesíthető alapanyagokat dolgoz fel 

termékei előállítása során, számára a likviditási gyorsráta mutató reálisabb képet adhat a likviditási 

helyzetre vonatkozóan. A likviditási gyorsráta értéke 1-nél alacsonyabb, azaz, ha a forgóeszközök 

közül kiemeljük a legkevésbé likvid elemet (a készleteket), akkor a fennmaradó forgóeszközök nem 

elégségesek a rövid lejáratú kötelezettségek fedezésére. 

Feladat: egy vállalat tervezett adatainak értékelésekor a következő mutatókat számszerűsítette (4. 

táblázat). Értékeljük a kapott eredményt! 

4. táblázat: Pénzügyi mutatók és azok értelmezése 

 
Mutatók a tervezett adatok 

alapján 
 

Értékelés 

1. 

Egy részvényre jutó jövedelem  

(EPS= adózott 

eredmény/részvények száma) 

8.820eFt/3000db= 

2940 

EPS: a vállalat egy részvényre eső 

nyeresége 2940 Ft. 

2. 

Egy részvényre jutó 

megtérülés (EPS/a részvény 

névértéke)*100 

(2.940/10.000)*100 

= 

29,4% 

Ennek megfelelően az egy részvényre 

eső megtérülés 29,4 %-os. Jónak 

mondható, ez azt jelenti, hogy a 

névérték 29,4 százaléka megtérül egy 

év alatt. (ilyen ütemben alig négy év 

kell a teljes megtérüléshez). 

3. ROS= EBIT / Árbevétel 
15.000/200.000 =  

0,075 

ROS: a vállalatnál az értékesítési 

árbevétel 7,5%-a működési profit. 

Iparvállalatoknál a 7-8% már jónak 

mondható. 

4. ROE = EBIT /saját tőke 
15.000/30.000 =  

0,5 

ROE: a vállalat saját tőkéjének 50%-a 

a működési profit. Becsapós. Az érték 

jó, de nem mindegy, mekkora a saját 

tőke. Itt igen alacsony, így a mutató jó 

értéke félrevezethet. A hitel parciális 

nyereséghozamát is a saját tőke 

eredményének tudja be (ha jól 

jövedelmező a vállalat). 

5. 

ROI = EBIT/Átlagos lekötött 

tőke (feltételezzük, hogy a 

nyitó és záró azonos) 

15.000/(90.000 – 

40.000) =  

0,375 

A vállalat jövedelmezősége nagyon 

jónak mondható. 

6. ROA= EBIT / Összes eszköz 15.000/90.000 =  ROA: az összes eszköz 16,7 %-a térül 
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0,167 meg a működési profitból. 

7. 

Árbevétel arányos összköltség 

= Összes költség / Értékesítés 

nettó árbevétele 

185.000/200.000 = 

0,925 

Az árbevétel arányos összköltség: 1 Ft 

árbevételnek 92,5% a költségtartalma. 

Ez nagyon magas. 

8. 

Idegen tőke aránya az összes 

eszközhöz = Összes 

kötelezettség / Összes eszköz 

60.000/90.000 = 

0,667 

 

Az idegen tőke aránya az összes 

eszközhöz: az összes eszköz 66,7%-át 

finanszírozzák idegen forrásból. 

9. 
Hosszú lejáratú 

kötelezettség/Saját tőke 

20.000/30.000 = 

0,667 

 

A hosszú lejáratú kötelezettség a saját 

tőkéhez viszonyítva 2/3-os arányt tesz 

ki. 

10.  
Kamatfedezetségi mutató = 

EBIT/Kamatköltség 

15.000/4.500 = 

3,33 

 

A működési profit 3,33-szor magasabb, 

mint a kamatkötelezettség, tehát a 

vállalat eleget tud tenni a kamatfizetési 

kötelezettségének. 

 

Feladat: Határozzuk meg a nyereségesség és a gazdaságosság fordulópontjához tartozó kritikus 

termelési volumeneket! Mikorra térül meg a befektetésünk? 

 

Fedezeti pont (nyereségesség fordulópontja) számítása: meghatározzuk, hogy hol van az a pont, 

amikor már nincs veszteség, de még haszon sincsen.  

Fedezeti pont (nyereségesség fordulópontja) = Állandó költségek/ (egységre jutó árbevétel - egységre 

jutó változó költségek) vagy  

Fedezeti pont (nyereségesség fordulópontja) = Állandó költség/ (Eladási egységár – egy termékre jutó 

változó költség) 

Üzemszüneti pont: amikor az árbevétel csak a változó költséget fedezi. Ez alatt –rövid távon sincs 

értelme a termelésnek. 

Feladat Birher et al. (2006) alapján: Egy feldolgozóipari tevékenységet folytató vállalkozás egyik 

üzeme egyféle termék előállításával foglalkozik. A termék nettó eladási ára 88 000 Ft/db, közvetlen 

önköltsége (megközelítőleg változó költség) 55 000 Ft/db. Az üzem közvetett költsége 

(megközelítőleg fix költség) 165 000 E Ft. A termékből 10 000 db gyártását és értékesítését tervezik. 

Számszerűsítse, ahhoz, hogy az üzem ne legyen veszteséges hány darab termék értékesítésére van 

szükség? 

Megoldás: Fedezeti pont számszerűsítése 

A fedezeti pont meghatározásához számszerűsíteni kell a termék fajlagos fedezetét. 

 Nettó eladási ár: 88 000 Ft/db 

 Közvetlen önköltség: 55 000 Ft/db 

 Fajlagos fedezet: 33 000 Ft/db 

 

Fedezeti pont: 165 000 E Ft / 33EFt/db =5000 db  

Ahhoz, hogy az üzem ne legyen veszteséges, értékesíteni kell legalább 5000 db terméket. 

 

A kritikus pontok meghatározását mutatja a 16. ábra Illés (2008) alapján: 
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Kritikus pontok: üzemszüneti pont (csak a változó költséget fedezi); 

Fedezeti pont (nyereségesség fordulópontja): az összes költséget (állandó és változó) fedezi, 

számvitelileg e fölött nyereséges;  

Gazdaságosság fordulópontja (e fölött gazdaságos): a költségeken felül a kalkulatív kamatláb 

segítségével kifejezett nyereség elvárást is teljesíti. Kalkulatív kamatláb meghatározása: Opportunity 

cost saját tőke esetén, illetve tőke használat díja (H kamat) + vállalkozói rizikó prémium elvárás 

(kockázati prémium) idegen tőke esetén. 

 

Feladat Illés (2008) alapján: Egy többtermékes vállalat kritikus termelési volumenei 

meghatározásához az alábbi adatokat ismerjük: a vállalat árbevétele 3500 millió Ft, a proporcionális 

(lineárisan változó) költségek összege 1890 millió Ft, a fix költségek összege 800 millió Ft. Az éves 

amortizációs költség 125 millió Ft, a saját tőke összege 1950 millió Ft. A vállalatnak nincs 

hiteltartozása. Az adott ágazatban 10%-os kalkulatív kamatláb tekinthető reálisnak. Határozzuk meg a 

nyereségesség és a gazdaságosság fordulópontjához tartozó kritikus termelési volumeneket! 

 

Megoldás: A vállalatok 90%-a lineáris értékcsökkenési leírást alkalmaz, ez a fix költségek között 

szerepel, az amortizációs költséget nem kell újra figyelembe venni. 

A nyereségesség fordulópontjához tartozó kritikus árbevétel a többtermékes vállalatnál=  

Fix költség

 1−
proporcionális költség

árbevétel

=
800 millió Ft

 1−
1890 millió Ft

3500 millió Ft

= 1739 millió Ft a nyereségesség fordulópontjához (a fedezeti 

ponthoz) tartozó kritikus árbevétel. 

16. ábra: Kritikus 

pontok 

meghatározása 

(forrás: Illés, 

2008) 
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A gazdaságosság fordulópontjához tartozó kritikus árbevétel a többtermékes vállalatnál=  
Fix költség+nyereségelvárás

 1−
proporcionális költség

árbevétel

= 
800 millió Ft+195 millió Ft

 1−
1890 millió Ft

3500 millió Ft

= 2163 millió Ft a gazdaságosság fordulópontjához 

tartozó kritikus árbevétel. 

Nyereség elvárás= Idegen tőke*kockázati prémium (vállalkozói rizikó prémium elvárás) + saját tőke * 

kalkulatív kamatláb szerinti nyereségelvárás =  0 + 1950 millió Ft * 0,1 = 195 millió Ft 

Kalkulatív kamatláb = Tőke használat ára (hitel kamat) + vállalkozói rizikó prémium elvárás 

(kockázati prémium) = 10% 

Feladat: Készítsük el vállalkozásunk pénzforgalmi tervét (cash flow) részletesen a következő évre! 

A pénzáram (cash flow) a vállalat adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak 

egybevetése. A pénzáram nagysága a jövedelemkimutatás egyes tételei mögött ténylegesen 

meghúzódó pénzbevételek és pénzkiadások különbsége egy adott időszak (év, negyedév, hónap) alatt. 

A pénzáram és az adózás utáni nyereség eltérésének alapvető oka, hogy a bevételek és a költségek 

elszámolása, illetve a tényleges pénzbevételek és kifizetések időben eltérnek egymástól. A vállalat 

ebből törlesztheti adósságait, osztalékot fizethet, tartalékot képezhet, finanszírozhatja jövőbeli 

fejlesztéseit.  A cash flow tervet mutatja az 5. táblázat MFB (2017) alapján: 

5. táblázat: Cash flow terv (forrás: MFB, 2017 alapján saját szerkesztés) 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 1. év 2. év 3. év 

1. Szokásos tevékenységből származó adózás előtti eredmény +  

   2. Elszámolt amortizáció + 

   3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+és értékhelyesbítés) + 

   4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 

   5. Szállítói kötelezettség változása + 

   6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 

   7. Passzív időbeli elhatárolások változása + 

   8. Vevőkövetelés változása + 

   9. Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszköz nélkül) + 

   10. Aktív időbeli elhatárolások változása + 

   11. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 

   12. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 

   II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

   13. Befektetett eszközök változása 

   14. Kapott osztalék, részesedés + 

   III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

   15. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 

   16. Kötvény, hitelv. Megt. értékpapír kibocs. bevétele + 

   17. Hitel és kölcsön felvétele + 

   18. Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása + 

   19. Véglegesen kapott pénzeszköz + 

   20. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 

   21. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

visszafizetése - 

   22. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 
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23. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek - 

   24. Véglegesen átadott pénzeszköz - 

   25. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. Köt. 

változása + 

    

Feladat Jäckel-Nagy (2009) alapján: A műanyag tárolóeszköz gyártó vállalkozás indulásakor 200 000 

EUR van a vállalkozó számláján. Ez készpénznek minősül, hiszen veszteség nélkül bármikor 

hozzáférhet ehhez a pénzhez. A munkabért havonta fizeti 60 000 EUR értékben. (Ez a fizetendő 

közterheket is magában foglalja.) A bérleti díj 280 000 EUR egy évre, 3 havonta előre kell fizetni az 

adott időszakra jutó összeget. Az első hat hónapban 1400 darab tárolóeszközt akar értékesíteni a 

vállalkozás (200 Eur/db áron), a következő 3 hónapban 1800 db-ot, az utolsó 3 hónapban 1900, 2100 

és 2200 db-ot. A vállalkozó mindig az értékesítendő mennyiséghez vásárol alapanyagot (100 

EUR/db), egy hónapnyi előrelátással és 20%-os ráhagyással. Vagyis szeptemberben az októberi 

értékesítési adatot veszi figyelembe, és az 1400 db-hoz képest 1680 db-hoz vesz anyagot. 

Augusztusban nem vásárol alapanyagot. 

Készítse el a pénzforgalmi előrejelzést egy évre (szeptembertől augusztusig)!  A feladat 

megoldásaként elkészült cash flow kimutatást szemlélteti a 6. táblázat: 

6. táblázat: Pénzforgalmi előrejelzés szeptembertől augusztusig (forrás: Jäckel-Nagy, 2009 alapján)  

Megnevezés IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Meglévő 

készpénz a 

hónap elején 

200 182 234 286 268 320 324 338 422 494 492 588 

Értékesítés 280 280 280 280 280 280 360 360 360 380 420 440 

Egyéb 

bevételek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételek 

összesen 

280 280 280 280 280 280 360 360 360 380 420 440 

Beszerzés 168 168 168 168 168 216 216 216 228 252 264 0 

Bér 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Bérleti díj 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 

Kiadások 

összesen 

298 228 228 298 228 276 346 276 288 382 324 60 

Havi 

eredmény 

-18 52 52 -18 52 4 14 84 72 -2 96 380 

Készpénz a 

hónap végén 

182 234 286 268 320 324 338 422 494 492 588 968 

 

A pénzáram szabályozása a vállalati pénzgazdálkodás egyik legalapvetőbb feladata: mivel a 

vállalkozás működésének pénzügyi alapját a pénzáram teremti meg. Hiába nyereséges papíron 

egyébként a vállalkozás, ha például nem képes kintlevőségeit behajtani, elveszi likviditását, és 

megindítják ellene a felszámolási eljárást. A példában szereplő vállalkozásnak nincsenek likviditási 

gondjai, fizetőképességének elvesztésétől a megtervezett időszakban nem kell tartania. 
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2.9 Kockázatkezelés 

Célszerű áttekintenünk a vállalkozás gyengeségeit, megvizsgálni a kedvezőtlen külső körülményeket 

és azok alakulását, és leírni, miként készültünk fel az esetleges akadályok elhárítására. Célszerű 

tervváltozatokat kidolgoznunk arra az esetre, ha az említett kockázati tényezők bármelyike előfordul: 

ezek a tervek és programok azt mutatják a lehetséges befektetőknek, hogy érzékenyek vagyunk a 

lényeges kockázatokra, és felkészültünk arra az esetre, ha bármelyik előfordulna (Hisrich - Peters, 

1991).  

Feladat: Azonosítsuk vállalkozásunk szempontjából a legfontosabb külső és belső kockázati 

tényezőket, dolgozzunk ki stratégiát ezek kezelésére! 

A legfontosabb kockázati tényezőket Herczeg – Juhász (2010) alapján a következőképpen 

csoportosíthatjuk: 

Külső kockázati tényezők 

⧠ Makroszintű szabályozási kockázatok: adózási rendszer megváltozása, infláció alakulása, 

árfolyamváltozás, környezetvédelmi előírások változása, jogi, kereskedelmi szabályozások 

megváltozása stb. 

⧠ Piaci kockázatok: a piac globális mozgása, a piac szezonális mozgása, a piaci verseny 

jellege, versenytársak tevékenysége, az értékesíthető mennyiségre vonatkozó piaci előrejelzés 

megbízhatósága, az értékesítési árra vonatkozó piaci előrejelzés megbízhatósága stb. 

⧠ Pénzügyi kockázatok: pénzügyi források hozzáférhetőségének biztosítása, a finanszírozás 

optimális szerkezetének meghatározhatósága, kamatlábak változása stb. 

⧠ Gazdaságon kívüli kockázatok: természeti katasztrófák, divat, keresletváltozás stb. 

 

Belső kockázati tényezők 

⧠ Emberi erőforrás kockázatai: költségtöbblet nem megfelelő együttműködés miatt, 

reputációs kockázat (a jó hírnév elvesztésnek a kockázata), menedzsment kockázat stb. 

⧠ Műszaki technológiai kockázat: a technológia standardizáltsága, a technológia 

megbízhatósága, új technológiai fejlesztések bizonytalanságai, műszaki fejlődés üteme stb. 

A kockázati tényezők azonosítása után sor kerülhet azok teljesítményváltozókra (költség, bevétel, 

eredmény) való hatásuk számszerűsítésére. A legegyszerűbb elemzési módszer az 

érzékenységvizsgálat. Gyakran alkalmazzák. Az érzékenységvizsgálat lépései: 

1. Meg kell adni a kockázati változók lehetséges értékeit; 

2. A kockázati változók különböző értékei mellett a teljesítményváltozó értékeinek kiszámítása; 

3. A kapott értékek elemzése;  

Segítségével jól modellezhetők a kockázati tényezők és a teljesítményváltozók (függő változók) 

közötti kapcsolatok, kiszűrhetők a legnagyobb hatású kockázati változók. Az elemzésnél problémát 

jelent azonban, hogy figyelmen kívül hagyja a kockázati változók (független változók) bekövetkezési 

valószínűségét. A kockázat kezelési mátrixot szemlélteti a 17. ábra Kit Sadgrove (2005) alapján: 
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A kockázati mátrix segítségével feltérképezhetők a vállalat kockázatai. Az egyes kategóriákhoz 

hozzárendelhetők a kockázatkezelési stratégia cselekvési programjai. Időről időre összeállítva a 

mátrixot, nyomon követhetők az azonosított kockázatok kategóriák közötti mozgásai.  

A kockázatkezelési stratégia Herczeg – Juhász (2010) alapján rögzíti, hogy a vállalat az egyes 

kockázatokhoz miként áll hozzá, milyen cselekvési programokat kell indítani: 

⧠ Elkerülés: a kockázat olyan mértékben befolyásolja valamelyik eredményváltozó 

értékét, hogy az veszélyeztetné a cég fennmaradását, hosszú távú fejlődését. A cég 

nem vállalhatja például az irodaház, a raktárbázis leégésének kis valószínűséggel 

bekövetkező eseményét, melynek következménye katasztrofális lehet. Védekezhet 

úgy, hogy biztosítást köt, ezzel egy külső szervezetre, egy biztosítóra háríthatja a 

veszteséget. 

⧠ Elfogadás: a vállalati működés természetes velejárója bizonyos kockázatok megléte. 

(Hol a vártnál kicsit kedvezőbben, hol kedvezőtlenebbül alakítják életét.) Az üzleti 

tervbe be kell építeni: például sávos rendszerű tervezés alkalmazása, megbízhatósági 

szint rögzítése, optimista, pesszimista becslés készítése stb. 

⧠ Csökkentés: a teljes elfogadás és elutasítás közötti köztes út. Megvalósulhat a 

kockázat csökkentésére irányuló szerződések megkötésével (például árfolyam fedezeti 

ügyletek megkötése), vagy műszaki megoldások alkalmazásával (például 

tartalékrendszerek, biztonsági ellenőrző rendszerek kiépítése). Szervezeti megoldás 

lehet az egyéni döntési jogok értékhatárhoz kötött korlátozása. 

 

Feladat: gondoljuk végig, hogy a kockázatok kezelése hogyan illeszkedik a vállalati stratégiánkba, 

hogyan vettük figyelembe üzleti tervünk részterveinek készítésekor! 

A kockázatkezelés vállalati stratégiába illeszkedését szemlélteti a 18. ábra Farkas – Szabó (2005) 

alapján: 

17. ábra: Kockázati mátrix 

(forrás: Sadgrove K., 2005) 



Üzleti tervezés  

53 

 

 

3. Az üzleti terv ellenőrzése 

Végezzük el elkészült üzleti tervünk részletes ellenőrzését a következő szempontok figyelembe 

vételével: 

⧠ A vállalkozásunk adatlapja pontosan van-e kitöltve, a benne szereplő pénzügyi információk a 

pénzügyi tervből történtek-e átvezetésre? 

⧠ Az összefoglaló fejezet a teljes üzleti terv összeállítását követően készült-e el, a résztervek 

érdekes, szakszerű, figyelemfelkeltő kivonatát adja-e, a megtérülésre vonatkozó információk 

(pl. megtérülési idő) a pénzügyi tervből származnak-e? 

⧠ A vállalkozás általános bemutatásában pontosan, a többi résztervvel összefüggésben 

határoztuk-e meg jövőképünket és missziónkat? A teljes üzleti tervünk alapján reálisnak 

tekinthetők-e? 

⧠ Az iparágelemzést pontos, megbízható adatok alapján végeztük-e? A máshonnan szerzett 

adatokat (pl. KSH, kamarai előrejelzés, szakértői interjú stb.) lehivatkoztuk-e? Utána néztünk-

e, hogy milyen törvényeknek, jogszabályoknak kell megfelelnünk, várható-e a közeljövőben 

ezeknek változása, üzleti tervünk ezek figyelembe vételével készült-e? A SWOT elemzés 

elkészítésekor objektívek voltunk-e, a benne szereplő tényezőket üzleti tervünk további 

résztervei alátámasztják-e? 

⧠ A piackutatást értékelhető minta alapján végeztük-e el? A piackutatási eredményeink alapján 

állítottuk-e össze marketing stratégiánkat? A vevők számának várható alakulása és az 

árkalkulációnk alapján állítottuk-e össze bevételi tervünket, ez került-e átvezetésre a pénzügyi 

tervbe? Megterveztük-e az alkalmazandó promóciós eszközök költségeit, átvezetésre kerültek-

e a pénzügyi tervbe? 

⧠ Megterveztük-e termékünk előállításának illetve szolgáltatásunk nyújtásának a folyamatát? 

Pontosan meghatároztuk-e hogy milyen gépek, berendezések szükségesek a tevékenységünk 

végzéséhez? Utána néztünk-e ezek beszerzési, beszerelési, üzembe helyezési költségeinek, 

ezek alapján határoztuk-e meg az éves értékcsökkenési leírást, és vezettük át a pénzügyi 

tervbe? Az értékesítési tervünk figyelembe vételével állítottuk-e össze a termelési tervünket, 

képesek leszünk-e a szükséges mennyiség előállítására? Megterveztük-e a minőség biztosítási 

18. ábra: A 

kockázatkezelés 

illeszkedése a vállalati 

stratégiába (forrás: 

Farkas – Szabó, 2005) 
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folyamatot, azok költségvonzatával együtt? A termék előállításához illetve a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges valamennyi költség megtervezésre és átvezetésre került-e a pénzügyi 

tervbe? 

⧠ Az elvégzendő feladatok alapján határoztuk-e meg a munkaerő szükségletet, figyelembe 

vettük-e az operatív és stratégiai munkaerő tartalékot? A feladat, felelősség és hatáskörök 

pontosan meghatározottak-e, és összefüggésben vannak-e egymással? A bérköltség 

megtervezésekor figyelembe vettük-e a felmerülő közterheket is? Kitértünk-e a 

bérfejlesztésekre, és a béren kívüli juttatások költségvonzatára? Megterveztük-e 

munkatársaink hatékony foglalkoztatását és fejlesztését azok költségvonzatával együtt? 

⧠ Valamennyi költségre és bevételre vonatkozó adat átvezetésre került–e a pénzügyi tervbe? 

Valamennyi részterv figyelembe vételével állítottuk-e össze a mérleg és eredménykimutatás 

tervezett adatait? A tervekből számszerűsített mutatók alapján várhatóan vállalkozásunk 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzete megfelelő lesz-e? A cash flow tervünk és a 

számszerűsített likviditási mutatóink alapján nem kell-e tartanunk likviditásunk elvesztésétől? 

Befektetésünk megtérülési ideje reális és vállalható-e? 

⧠ Valamennyi vállalkozásunk szempontjából fontos kockázati tényezőre kitértünk-e? 

Kidolgoztunk-e stratégiát az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére? Megterveztük-e 

ezek költségvonzatát? 

 

Az elkészült üzleti terve segítségével ötleteinek eredményes megvalósítását és sikeres vállalkozást 

kívánok! 
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