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ÜZLETI TERV 

• Az üzleti terv a vállalkozás 

alapdokumentuma, sikeres működéséhez 

szükséges útmutatás, melyben 

meghatározzuk, hogy hol tart most a 

vállalkozás, hová szeretnénk eljutni és 

hogyan akarjuk a céljainkat megvalósítani.  



RENDELTETÉSÉT FIGYELEMBE VÉVE AZ ALÁBBI 

FŐBB ESETEKBEN KÉSZÍTÜNK ÜZLETI TERVET:  

• a cég alapításakor, 

• az üzletmenet ellenőrzéséhez, 

• hitelfelvétel esetén, 

• ha a társaság más cég tőkéjét kívánja elérni, 

• átalakuláskor, 

• belső, jelentős szerkezeti változtatások esetén, 

• pályázati támogatás elnyerése céljából stb. 



AZ ÜZLETI TERV FUNKCIÓI 

Forrás: Hernádi, 2004 



KIKNEK SZOLGÁLTAT INFORMÁCIÓT AZ 

ÜZLETI TERV? 

• A vállalkozó számára  

• A munkatársak számára  

• A külvilág (vevők, szállítók, versenytársak, 
együttműködő partnerek, hatóságok) 
számára  

• A befektetők, hitelezők (bankok, magán- és 
intézményi befektetők, vállalkozási tőkések) 
számára 



AZ ÜZLETI TERV RÉSZLETEZETTSÉGE – 

HANGSÚLYKÉPZÉS 

• a terv készítésének rendeltetése és olvasója, 

• a vállalkozás mérete, 

• a vállalkozás indításához szükséges tőke, 

• az üzleti terv iparágak szerinti specialitásai:  

–  a tevékenység, 

– a megcélzott vevők köre,  

– a termék, szolgáltatás életciklusa, 

– az iparág életciklusa, 

– a megújulási kényszer,  

– a tudás és technológiai háttér,  

– a versenytársak nagy száma, a piac 
koncentrációja,  

– a piac földrajzi kiterjedtsége, 

– az üzleti kalkulációs logika.  



AZ ÜZLETI TERV FEJEZETEI 

• 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 

Forrás: Fülöp, 2004 

Herczeg-Juhász 

(2010), Junior Business 

Club, 2015a 



I. A VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA 

• Azonosító adatok: a vállalkozás neve, 

székhelye 

• Tulajdonosok: neve, üzletrésze, bevitt vagyona 

• További pénzigény: megpályázott támogatás, 

hitel, egyéb 

• Megvalósító személyek neve 

• A vállalkozás további adatai: tevékenységi kör, 

termékek, szolgáltatások, foglalkoztatottak 

száma 

• Az üzleti terv bizalmas kezelésére vonatkozó 

igény jelzése 



II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

– a várható piaci helyzetet, a piacra jutás stratégiáját; 

– a vállalkozás termékét, szolgáltatását, történetét; 

– a tulajdonosok és a vállalkozás működtetésében 

kulcsszerepet játszó személyeket;  

–  a gazdasági terv lényegét, a várható nyereség 

mértékét, a működés és megtérülés 

összefüggéseit; 

– 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;  

– az idő és az időzítés szerepét; 



III. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS 

BEMUTATÁSA 

• A termékek/szolgáltatások bemutatása, 

• tevékenység bemutatása, 

• kutatás-fejlesztés bemutatása, szabadalom, 
védjegy, 

• a vállalkozás helye – üzlethelyiség, 

• szakmai ismeretek, alkalmazottak képzettsége, 

• üzleti/szakmai háttér, 

• vezetési tapasztalat, 

• a vállalkozás indításának célja, motivációja, 

• a vállalkozás sikerének indoklása. 



HATÁROZZUK MEG JÖVŐKÉPÜNKET 

(VÍZIÓNKAT)!  

• A vállalat által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot 

rögzíti. Kritériumai: 

– A jelenleginél előnyösebb pozíciót tűz ki maga elé; 

– Valódi kihívást jelent; 

– Egyetlen célra összpontosít; 

– A vállalt egyediségét hangsúlyozza, nem 

általános, nem közhelyes; 

– Stílusa világos, egyértelmű, egyszerű, tömör; 

– Összhangban áll a misszióval és a vezető 

értékekkel; 

– Ellenőrizhető, megvalósítható, inspiráló; 



HATÁROZZUK MEG KÜLDETÉSÜNKET 

(MISSZIÓNKAT)!  

• A szervezet alapvető céljait fogalmazza meg, 

vagyis miért létezik, miért tevékenykedik. 

Fogalmához rendszerint érzelmi töltés is 

kapcsolódik, ami szoros kapcsolatban van a 

vállalat társadalmi felelőségével. 

• Változásra ösztönző; 

• Természetében hosszabb időszakra vonatkozik; 

• Könnyen érthető és kinyilatkoztatható; 



IV. AZ IPARÁG HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 

• Iparági trendek és kilátások: 
– az iparág leírása, 

– iparág mérete és története, jellemzője, trendjei,  

– főbb vevőcsoportok, azok fő jellemzői, vásárlói szokásai, 

– az iparág vonzereje, 

– az iparág kritikus sikertényezői.  

• A versenytársak elemzése: 
– a versenytársak jellemzői, 

– a vállalkozás versenyelőnye és versenyhátránya, 

– új versenytársak megjelenésének korlátai. 

• Célpiacok, piac behatárolása: 
– A célpiac körülhatárolása, célpiac mérete, vásárlási szokások és 

ciklusok, Piaci térhódítás  

• Jogszabályi korlátozások: 
– Hatósági előírások  

– követelmények várható változása 



• STEEP – the external environment
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MAKROKÖRNYEZET ELEMZÉS 

PEST elemzés: politikai, gazdasági, társadalmi, 

technológiai 

STEEP modell: 

Forrás: Lukács, 

2007 



MIKRO KÖRNYEZET ELEMZÉS 

PORTER 5 VERSENYERŐ MODELL 

Szállítók Vevők 

Helyettesítő termékek 

Potenciális új versenytársak 

Szektoron belüli versenytársak 

Verseny a szektor vállalatai között 

A szállítók 

alkuereje 
A vevők 

alkuereje 

A helyettesítő termék fenyegetése 

Az új belépők fenyegetése 

Forrás: Porter, 2006 

 



PORTFÓLIÓ ELEMZÉS: A BCG 

PORTFOLIÓMÁTRIXA 
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Alacsony 

Alacsony Magas 

Piaci részesedés 

Kérdőjelek Sztárok (csillag) 

Kutyák Fejőstehenek 

??? 

forrás: Fekete, 2011 



SWOT ELEMZÉS 

Forrás: Szőrös – Kresalek (2013) 

 



V. A MARKETING TERV FŐ KÉRDÉSEI 

• A piac és a piaci lehetőségek meghatározása –a 
piackutatás: 

– a termék iránti kereslet meghatározása, 

– a célpiac meghatározása, piacszegmentálás, 

– vásárlói szokások elemzése, 

– a piaci igény vizsgálata, felmérése. 

• Marketing stratégia bemutatása: 

– a piac meghódításának, megtartásának stratégiája, 

– a piacbővítés stratégiája, 

– kommunikációs stratégia meghatározása. 

• Marketing-mix elemeinek bemutatása 

– termék, 

– ár, 

– értékesítési csatornák, 

– ösztönzés, kommunikáció. 



A MARKETING MIX ELEMEI „7P” 

Forrás: Nótin, 2017 

 



MARKETING MIX –TERMÉK A TERMÉK 

ÖSSZETEVŐI 

• Technikai jellemzők: a technológia, a fizikai megjelenítés, 

minőség, tartósság, környezeti hatás, használhatóság 

• Márka: a márkanév, kifejezés, forma, jel vagy betűk és ezek 

kombinációja, a lényeg hogy megkülönböztető legyen. 

• 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. 

• Címke: a termékre helyezett címke információkat tartalmaz, 

ösztönöz és jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget. 

 



MARKETING MIX –ÁRKÉPZÉS  

AZ ÁRKÉPZÉS TÍPUSAI 

• 1. Költségbázisú árképzés 

• 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. 

 



MARKETING MIX –ÁRKÉPZÉS FOLYT. 

AZ ÁRKÉPZÉS TÍPUSAI FOLYT. 

• 2. Keresetbázisú árképzés 

• A vállalkozás a piaci kereslet sajátosságainak 

ismeretében határozza meg az árat. Ehhez 

elsőleges a kereslet árrugalmasságának a 

feltérképezése. 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) 



MARKETING MIX –ÁRKÉPZÉS FOLYT. 

AZ ÁRKÉPZÉS TÍPUSAI FOLYT. 

• 3. 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. 

• Piaci ár - Tervezett közvetlen önköltség = Bruttó 
haszon 

• Piaci ár - Elvárt bruttó haszon = Közvetlen 
önköltség (vizsgálnia kell, hogy a megállapított 
költségszintet tudja e tartani, és feladata a 
költségcsökkentési lehetőségek folyamatos, 
szisztematikus keresése.) 

 



 

ÁR MEGÁLLAPÍTÁSI STRATÉGIA 

 

t t

ár (Ft) ár (Ft)

Lefölözéses árstratégia Behatoló árstratégia

ár

önköltség
ár

önköltség

Forrás: Lukács, 2007 



MARKETINGMIX FOLYT. 

3. ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA, DISZTRIBÚCIÓS 

RENDSZEREK 

 
Az értékesítés módja: azoknak az elveknek és 

módszereknek az összességét jelentik, 

amelyeken keresztül az előállított termék 

eljuthat a fogyasztóhoz. 

– Közvetlen értékesítés 

–  Közvetett értékesítés: nagykereskedők, 

kiskereskedők, ügynökök, franchise, 

képviseletek; 



MARKETINGMIX FOLYT. 

4. PROMÓCIÓ, VAGY MARKETING 

KOMMUNIKÁCIÓ 

• 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 

versenytársak legyőzése kedvezőtlen hírekre 

reagálás keresleti ingadozások kiegyenlítése. 

• Eszközei: reklám, személyes eladás, eladás 

ösztönzés, public relations; 

 



MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ FOLYT. 

A PROMÓCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

• A megcélzott közönség megismerése 

• A vásárlók termékről alkotott véleményének a 

megismerése 

• A versenytársak esetleges piaci elismertségének 

a megismerése 

• A promóció céljának a kitűzése 

• Az erőforrások felmérése 

• Promóciós eszközök vegyítése 



MARKETINGMIX FOLYT. 

A SZOLGÁLTATÁSOK (4+) 3P-JE 

• People –emberi tényező: a szolgáltatásügyletben 

résztvevő személyek magatartásának és 

kommunikációjának szabályozása, mely fokozza az 

igénybevevő elégedettségét pl. aktív ügyfélpolitika, 

belső marketing stb. 

• Physical evidence (tárgyi elemek): külső (pl. parkoló) 

illetve belső környezeti elemek (pl. berendezések), 

valamint egyéb kézzelfogható tényezők (pl. 

prospektusok, alkalmazottak öltözéke) 

• Process (szolgáltatási folyamat): 

folyamatmenedzsment, panasszituáció 

menedzsment, frontvonalmenedzsment stb. 
Forrás: Jäckel, Nagy, 2009 



ÉRTÉKESÍTÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA  

ÉRTÉKESÍTÉSI PROGNÓZIS KÉSZÍTÉSE 

• A tervidőszak várható értékesítési lehetőségeit 

körvonalazza. 

• A feltételezhető környezeti változásokból kiindulva 

optimista, pesszimista valamint legvalószínűbb  

nézőpontból készítik 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; 



VI. 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) 



A TERMELÉSI - MŰKÖDÉSI TERV 

KULCSKÉRDÉSEI 

• általános gyártási koncepció, gyártási eljárás, 

• alap- és kiegészítő technológiai folyamatok, 

• alvállalkozók, beszállítók  

• szükséges gépek, berendezések, 

• alapanyag-szükséglet – a beszerzés forrásai, 

• telephely, létesítmények, helyiségek alkalmassága,  

• készlegazdálkodás,  

• termékfejlesztés, 

• minőségbiztosítás,  

• karbantartás és szerviz szolgáltatás, 

• termelés költségszerkezete, költségkalkuláció, 
kalkulációs módszer bemutatása, önköltségtervezés, 

• kapacitáskihasználtság bemutatása, 

• külső befolyásoló tényezők,  

• információáramlás a termelési folyamatban. 



KAPACITÁS, ÁTBOCSÁTÓKÉPESSÉG, 

SZŰK KERESZTMETSZET 

Kapacitás Átbocsátóképesség 

Elméleti kapacitás Gyakorlati kapacitás 

Theoretical capacity Practical capacity 

Elvileg elérhető maximális 

teljesítőképesség 

Gyakorlatilag elérhető 

maximális 

teljesítőképesség 

Számítható:  

- gépre 

- homogén gépcsoportra 

- üzemre 

Forrás: Illés, 2007 



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

 

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

 

    
Naptári időalap 

Naptári hasznos időalap 

Ĝ = az alapvető keresztmetszet rendelkezésre álló 

gépeinek száma 

JK = összesített javítási és karbantartási időszükséglet 

Forrás: Illés, 2007 



ÁTBOCSÁTÓKÉPESSÉG 

Ĝszu *  

Munkarend 

szerinti 

munkanapok 

száma 

* 

Tényleges 

műszak-

szám 
* 

Törvényes 

műszak-

idő 

- Jk 

Egyéb 

tervezhető 

veszteség

-idők 

- 
* darabnorma 

/ időnorma 

 

Munkarend szerinti időalap 

Munkarend szerinti hasznos időalap 

Produktív időalap 

Átbocsátóképesség 

(Ĝszu = a szűk keresztmetszet üzemelő gépeinek száma) Forrás: Illés, 2007 



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) 

 

Kapacitás kihasználás = Extenzív kihasználási együttható* 
Intenzív kihasználási együttható 

Forrás: Illés, 2007 



A KAPACITÁS-KIHASZNÁLÁS 

FOKOZÁSÁNAK EXTENZÍV ÚTJAI 

 - vasár- és ünnepnapi, szombati munkavégzés 

 - műszakszám növelése 

 - veszteségidők csökkentése 

 - javítás, karbantartás lehetséges időátszervezése a 
kieső üzemidőre 

 

A kapacitás-kihasználás fokozásának intenzív útjai 

 - Gépi idő fajlagos értékének csökkentése 

 - Adott időnormán belül a gépi főidő arányának 
növelése 

 - A kézi idő csökkentése 

 - Készülékek, több fúrófej, stb. alkalmazása 
 

Forrás: Illés, 2007 



TERMÉK ÉS GYÁRTÁSFEJLESZTÉS 

AZ INNOVÁCIÓ FOGALMA, ALAPESETEI 

• Az innováció az ötlet megjelenésétől a sikeres 

piaci bevezetésig tart 

• Schumpeter: Az innováció lényege a termelési 

tényezők kombinálásában van 

• Az innováció 5 alapesetét különbözteti meg: 

– Új, mint a fogyasztók körében még nem ismert 

javak 

– Új, tehát az iparágban nem ismert termelési eljárás 

– Új piac megnyitása 

– Új beszerzési forrás felkutatása 

– Új szervezet létrehozása 



A TERMÉKFEJLESZTÉS LÉPÉSEI 

Ötletgyűjtés 

Terméktervezés Első piaci 

teszt 

Termékfejle

sztés 

Termelés Piaci 

bevezetés 

Fogyasztói 

megelégedetts

ég mérése 

Forrás: Hoványi (1988) és Iványi –Hoffer (1999)  



A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁTTEKINTŐ ÁBRÁJA 

A termelési 
terv része 

Összhangban az 

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 

 

 
Forrás: Lőrinczi, 2000. 

 



VII. A SZERVEZETI TERVBEN ÉRINTENDŐ 

KÉRDÉSEK 

• Tulajdonforma, 

• a társasági szerződés lényeges kikötései, 

• tulajdonosok, 

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

• hatáskör, felelősség megosztás, döntési jogkör, 

• javadalmazási rendszer, 

• kulcsfontosságú szakemberek, 

• tapasztalattal, képességek, 

• személyzeti politika, 

• szervezeti séma, 

• vezetők életrajza, szakmai háttere. 



A MUNKAERŐ POLITIKA 

KIDOLGOZÁSÁNAK FŐ LÉPESEI 

• Szükségletfelmérés 

• A fedezetbiztosítási lehetőségek felmérése 

• A szükséglet és fedezetbiztosítási lehetőségek 

összehangolása 

• A munkaerő politikai intézkedések kidolgozása 

 

(Forrás: Illés M, 2007) 



MUNKAERŐ-SZÜKSÉGLETET 

MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

− tevékenység jellege 

− alkalmazott technológia színvonala 

− a munka szervezettsége; a vezetés színvonala 

− munkaidőalap nagysága, kihasználtsága, 

munkarend 

− munka termelékenységének színvonala 

 



OPERATÍV MUNKAERŐ-TARTALÉK 

A napi jellegű hiány kiküszöbölésére. 

Oka: az ember esendősége 

 

Csökkentésének lehetőségei: 

- munkaerő-kölcsönzés 

- Speciális munkaszervezés 

- „helyettesítő brigád” megalakítása 



STRATÉGIAI MUNKAERŐ-TARTALÉK 

• A hosszabb távú szükséglet biztonságos 

fedezésére.  

- Növekvő létszám-szükséglet fokozatos feltöltése 

- Termeléscsökkenés miatti átmeneti többlet 

 

 Viszonylag hatékony foglalkoztatását meg kell 

oldani. 



DÖNTÉSI FELADATOK –BÉRRENDSZEREK 

ELEMI ÖSSZETEVŐI 

• Legyen-e közvetlen kapcsolat a teljesítmény volumene 
és a kereset között? 

• A mindenkori konkrét munkateljesítmény szakismereti 
igényétől közvetlenül függjön-e a kereset? 

• A kifejtett munka minősége (jósági foka) közvetlenül 
tükröződjék-e a keresetben? 

• A normától eltérő túlteljesítésnek milyen 
keresetbefolyásoló szerepe legyen? 

• Az ösztönzött tevékenységhez közvetve kapcsolódó 
dolgozók keresete függjön-e a tevékenység 
eredményétől? 

• A teljesítmény egyénenkénti vagy csoportos 
nyilvántartású legyen-e? 

Forrás: Illés, 2007  

 



A BÉREZÉSI RENDSZER 

• 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 



BRUTTÓ BÉR 

Szakképzési hozzájárulás 

Egészségbiztosítási hozzájárulás 

Nyugdíj járulék     

Egészségbiztosítási járulék      

Munkaadói  járulék  

Nyugdíj járulék              

Egészségbiztosítási járulék, pénzbeli Eü 

járulék 

Munkavállalói járulék 

SZJA előleg 

NETTÓ BÉR 

Munkaadó 

fizeti 

Munka-

vállaló 

„fizeti” 

BÉR ÉS TERHEI 
 

Forrás: Illés, 2007 

 



NEM PÉNZBELI JUTTATÁSOK 

MEGTERVEZÉSE 

• 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. 



 

NEM ANYAGI ÖSZTÖNZŐK 

MEGTERVEZÉSE 

• 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… 

Forrás: Fülöp, 2004 



 

 AZ ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER ÉS A 

BÉRGAZDÁLKODÁS 

Fő feladatok: 

Ösztönzési, arányossági, fedezeti elv 

érvényesülése mellett 

- Bérfejlesztési és bérezési stratégia kidolgozása 

- Belső érdekeltségi és ösztönzési rendszerek 

kidolgozása 

- Vállalaton belüli kereseti arányok és 

különbségek olyan irányú befolyásolása, mely a 

dolgozók igazságérzetének és az ösztönzés 

követelményeinek legjobban megfelel. 
- Forrás: Illés, 2007 

 



A HATÉKONY FOGLALKOZTATÁS 

MEGTERVEZÉSE 

• 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.  



VIII. A PÉNZÜGYI TERV FŐ KÉRDÉSEI 

• várható értékesítési és költségadatok, legalább az 
első három évre, 

• pénzforgalmi adatok az első három évre,  

• tárgyévi mérlegadatok és tervezett mérleg a 
következő három évre. 

 

A terv ezen része tartalmazza tehát: 

• a mérlegtervet,  

• eredménytervet, 

• pénzforgalmi tervet,  

• fedezeti pont számítást, 

• és különböző pénzügyi mutatók (likviditási, 
hatékonysági, adósságképességi, nyereségességi 
mutatók) elemzését. 



HOZAMOK TERVEZÉSE 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK 

TERVEZÉSE 

• Az értékesítendő mennyiségek és a tervezhető 

árbevétel számszerűsítéséhez szükséges 

információk: 

– Értékesítési lehetőségek 

– Értékesítési kötelezettségek 

– Rendelésállomány 

– Tervezhető árak 

– Erőforráskorlátok 

– Termékek jövedelmezőségét kifejező mutatók 

Értékesítési irányok: belföldi értékesítés, 

exportértékesítés Forrás: Kresalek, 2003 



A KÖLTSÉGEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI  

1. BÁZISKORREKCIÓ MÓDSZERE 

• Bázisidőszak (tény) költségei 

- Bázisidőszak rendkívüli, nem ismétlődő (nem 

jellemző költségek) 

+ Jellemző, indokolt költségek, amelyek a 

bázisban nem merültek fel 

+ Árváltozások hatása, bérfejlesztések hatása, a 

tervezett beruházások, selejtezések és más 

egyéb tényezők hatásai, amelyek befolyásolják 

a költségek  alakulását 

Tervezett költség (más módszer alkalmazásánál a 

korrigált bázis) 



2. 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). 

• 3. Nullbázisú költségtervezés (ZBB) 

• 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.) 



PL. 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 norma és a műszakilag 

megengedett  és még elfogadható selejt miatti 

termékegységre jutó anyagfelhasználást , valamint a 

fajlagos tárolási és szállítási veszteséget tartalmazza. 



4. RUGALMAS (FLEXIBILIS) 

KÖLTSÉGTERVEZÉS 

• A költségek tervezése költségcsoportonként történik , 

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 (%)  



5. KÖLTSÉGHÁNYADOT ALKALMAZÓ 

MÓDSZER 
 

• 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. 



KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE ÖSSZKÖLTSÉG –ELJÁRÁSÚ 

EREDMÉNYKIMUTATÁS ESETÉN 

KÖLTSÉGNEMEK SZERINT 

• Anyagjellegű ráfordítások: anyagköltségeket az 
anyagellátási terv alapján, az igénybevett szolgáltatások 
tervezett költségeit az erőforrások számbavétele és a 
tevékenységi szükséglet alapján (pl. bérmunka) 
tervezhetjük. Az eladott áruk beszerzési értékét az 
áruforgalmi tervből emeljük át az eredménytervbe.  

• Személyi jellegű ráfordítások  tervezése a 
munkaerőköltség tervezett adatainak felhasználásával, 
azok az emberierőforrás-tervből való átemelésével 
végezhető el. 

• Az értékcsökkenési leírás az immateriális javak és tárgyi 
eszközök tervezett állományának, valamint a tervezett 
leírási mód és amortizációs mérték figyelembevételével 
tervezhető. 



A TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL („A” VÁLTOZAT) 
 

 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)    

 
Forrás: Légárdi, 2016 



„A” VÁLTOZATÚ MÉRLEG TERVEZETT VÁLTOZATA 

ESZKÖZÖK 
 

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” VÁLTOZATÚ MÉRLEG TERVEZETT VÁLTOZATA 

FOLYT. 

FORRÁSOK 

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 



PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE, 

MUTATÓSZÁMOK 

• Likviditási mutatók: a vállalat 

fizetőképességének alakulását jelzik 

• Hatékonysági mutatók: a vállalat eszközeinek 

felhasználásáról adnak számot 

• Adósságmutatók: a hitelek felhasználásának 

értékelésére szolgálnak 

• Jövedelmezőségi mutatók 

• Részvények mutatói 

• Stb. 



ELEMZÉS MUTATÓSZÁMOKKAL 

VAGYON- ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓK 

• 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 



LIKVIDITÁSI MUTATÓK 

• 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 



FORGÁSI SEBESSÉG MUTATÓK 

• Eszközök forgási sebessége = Árbevétel / 
Átlagos teljes eszközállomány 

• Eszközök forgási sebessége = Árbevétel / 
Tőkésített eszközállomány 

• Készletek forgási sebessége (ford. sz.) = 
Árbevétel / Átlagos készletérték 

• Készletek forgási sebessége (ford. sz.) = Ért. 
Termékek elszámolt költsége / Átlagos készletérték 

• Vevők forgási sebessége (ford. sz.) = Hitelre tört. 
ért. árbevétele /  átlagos vevői követelésállomány 



ADÓSSÁGMUTATÓK 

• Idegen tőke aránya az összes eszközhöz = 
Összes kötelezettség / Összes eszköz 

• Hosszú lej. Kötelezettségek és a saját tőke 
aránya = Hosszú lej. Köt. / Saját tőke 

• Kamatfedezettségi mutató = EBIT / Kamatköltség 

• Adósságszolgálati mutató = Adózott eredmény + 
Tárgyévi écs. Leírás / Hosszú lejáratú tartozások 

• Tőkeellátottsági mutató = Saját tőke / Készletek + 
Tárgyi eszközök nettó értéke 

 

EBIT (Earning Before Interest and Taxes) Kamat és 
adófizetés előtti jövedelem 

EBIT = Nettó árbevétel – Költségek 



JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK 

• 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 



FEDEZETI PONT SZÁMÍTÁS 

• Fedezeti pont számítás: meghatározzuk, hogy 
hol van az a pont, amikor már nincs veszteség, 
de még haszon sincsen.  

• Fedezeti pont = Állandó költségek/ (egységre 
jutó árbevétel - egységre jutó változó költségek) 
vagy  

• Fedezeti pont = 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. 

 



KRITIKUS PONTOK MEGHATÁROZÁSA 

Termelés mennyisége 

Ft 

Költség 

Megtérülési követelmény= 

összes ktg + nyereségelvárás 

X0 

Nyereségesség 

fordulópontja 

(fedezeti pont) 

X0g 

Gazdaságosság 

fordulópont 

Forrás: Illés, 2008 

Árbevétel 



A VÁLLALATI KONCEPCIONÁLIS 

PÉNZGAZDÁLKODÁS CÉLJA 

• A stratégiai célok pénzügyi megalapozása 

• A folyó tevékenység pénzellátása 

• A vállalat mindenkori pénzügyi egyensúlyának 

biztosítása 

 

Gazdaságosság ≠ Finanszírozhatóság 

 



PÉNZÁRAM (CASH FLOW) 

MEGTERVEZÉSE 

• 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 CASH FLOW- KIMUTATÁS EGYSZERŰSÍTETT SÉMÁJA 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési 

cash flow, 1-13 sorok):  + - 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt 

amortizáció + - 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete + - 

5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + - 10. Forgótőke 

(vevőkövetelés pénz nélkül) változása – 12. Fizetett, fizetendő adó – 

13. Fizetett, fizetendő osztalék 

II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok): -14. Befektetett eszközök 

beszerzése + 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék 

részesedés 

III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok): + 17. Részvénykibocsátás, 

tőkebevonás bevétele +19. Hitel és kölcsön felvétele -22. 

Részvénybevonás, tőkekivonás -24. Hitel és kölcsön törlesztés, 

visszafizetése + - 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettségek változása 

IV.Pénzeszközök változása (I+-II+-III. sorok) 

 



IX. A KOCKÁZATBECSLÉS FŐ KÉRDÉSEI 

 

• Egy új vállalkozás jelentős kockázatai adódhatnak: 

– a versenytársak reakciójából,  

– a marketing-, a termelő vagy a vezetőgárda 
gyengeségeiből,  

– az új technológiai vívmányokból, amelyek az új 
terméket elavulttá tehetik stb. 

 

• Ezekre a tényezőkre még akkor is ki kell térni az 
üzleti tervben, ha egyikük sem jelent kockázatot, és 
érvekkel kell alátámasztani, hogy miért nem, hogy 
meggyőzze az olvasóját arról, hogy a vállalkozás 
felkészült az esetleges kockázatok kezelésére. 



1. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK AZONOSÍTÁSA 

CSOPORTOSÍTÁSA 
 

• Külső kockázati tényezők 

– Makroszintű szabályozási kockázatok 

– Piaci kockázatok 

– Pénzügyi kockázatok 

– Gazdaságon kívüli kockázatok 

• Belső kockázati tényezők 

– Emberi erőforrás kockázatai 

– Műszaki technológiai kockázat 



2. A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

TELJESÍTMÉNYVÁLTOZÓKRA VALÓ HATÁSUK 

SZÁMSZERŰSÍTÉSE 

• 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; 



KOCKÁZATI MÁTRIX 

Hatás 

Magas 

Közepes 

Alacsony 

Valószínűség 

Kicsi 
 

Közepes Nagy 

Forrás: Kit Sadgrove, 2005 



KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA 

• 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; 

– Elfogadás: a vállalati működés természetes 
velejárója bizonyos kockázatok megléte. (Hol a 
vártnál kicsit kedvezőbben, hol kedvezőtlenebbül 
alakítják életét.) 

– Csökkentés: a teljes elfogadás és elutasítás 
közötti  köztes út. 

Forrás: Herczeg – Juhász, 2010 



A KOCKÁZATKEZELÉS  ILLESZKEDÉSE A 

VÁLLALATI STRATÉGIÁBA 

Forrás: Farkas – Szabó, 2005 pp. 29.  

Vállalati célok és 

stratégia 

Jövőkép, vízió Kockázatkezelés 

fontosságának említése 

Alapvető célok, küldetés 
Felelősség említése 

Marketing Gazdasági- 

pénzügyi 

kérdések 

Termelés Humánpolitika 

Piac, üzleti kockázatok Pénzügyi kockázatok Ellátás, 

beszerzés 

biztonsága 

Egészség, 

munkabiztonság 
II.4. 



A MELLÉKLETEK 

 

• vezetők szakmai életrajza, 

• konkurenciaelemzés, 

• piackutatási adatok, 

• kérdőívek, 

• pénzügyi adatok,  

• számítások, 

• titoktartási nyilatkozat, 

• szerződések,  

• szállítói árajánlatok stb. 



AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSULÁSÁNAK 

MÉRÉSE – AZ ÜZLETI TERV AKTUALIZÁLÁSA 

Az üzleti terv megvalósulásának mérése 5 fő 
lépésből áll: 

• A terv és a tényleges teljesítmény 
összehasonlítása, 

• az eltérések feltárása, elemzése, 

• az eltérések okainak feltárása, 

• beavatkozás a megfelelő szinten az eltérés 
megszüntetésére. 

• tervkorrekció, ha az eltérés oka nem 
kiküszöbölhető beavatkozással. 



AZ ÜZLETI TERVKÉSZÍTÉS TIPIKUS HIBÁI 

• elfogultság, túlzott optimizmus, 

• nem valóságos fedezeti számítás, alábecsült 
költségek, 

• infláció figyelmen kívül hagyása,  

• tapasztalat hiánya,  

• túl felületes vagy túl részletes, 

• túl hosszú vagy túl rövid, 

• túl hanyag vagy túl látványos 

Forrás: Fülöp, 2004 



NÉHÁNY JÓ TANÁCS AZ ÜZLETI TERV 

KÉSZÍTŐINEK 

• Az üzleti tervet maga készítse el! 

• Ha nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy 
meggyőzően fogalmazzon, és áttekinthetően 
szerkessze meg a tervet, akkor bízza szakértőkre a terv 
készítését! 

• Az összefoglalást akkor írja meg, ha terve már 
elkészült! 

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

• Ellenőrizze, hogy a terv különböző helyein ugyanarra 
vonatkozó adatok megegyezően szerepelnek-e! 

• Minden fontos kijelentését és számítását kétszer is 
ellenőrizze le! 

• Mondja meg, mit akar elérni a tervvel 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


