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JELMAGYARÁZAT 

  Miután az aktuális diára lépve automatikusan megjelent egy szöveg-blokk, egy egér-ikon jelzi, hogy 
 kattintással hozható elő az újabb tananyag rész. Felsorolások, ábrák, táblázatok előtt fogsz ezekkel 
 találkozni. 

 Minden kattintást külön ikon jelez, tehát egy kattintás után a következő egér-ikon feltűntéig nem kell 

 újra kattintani.  

  

 

  



3.1 A TERVEZÉS, MINT VEZETŐI FUNKCIÓ 

3.1.1 A vezetésről általában, vezetői funkciók 

 

A különböző gazdasági társaságokat általában azért alapítják, hogy valamilyen fogyasztói igényt elégítsenek ki, 
annak érdekében, hogy ezzel a tevékenységgel nyereséget termeljenek a tulajdonosok számára. A vállalatoknál 
ez tekinthető alapvető célnak. A vezetés (mint személyek és mint funkció) feladata az, hogy az alapvető cél 
teljesülését biztosítsa. Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: 

 

• Tervezés: Szisztematikus gondolkodás és cselekvés a jövő tudatos befolyásolásának érdekében. 

• Innováció: Olyan tevékenység, mely arra irányul, hogy a vállalat új, magasabb minőségben tudja kielégíteni 
a fogyasztói igényeket. 

• Szervezés: A folyamatok és a szervezet ki- és átalakítása fejlesztése annak érdekében, hogy a vállalat 
hatékonyan működjön. 

• Közvetlen irányítás: A cég tevékenységének napi szintű, közvetlen befolyásolása. 

• Koordinálás: A különböző tevékenységek, folyamatok, szervezetek munkájának összehangolása. 

• Személyi ügyek, motiváció, ösztönzés: A vállalat munkatársainak, mint legfontosabb erőforrásnak az érdemi 
„kezelése”. 

• Ellenőrzés, visszacsatolás: Gyakran elhanyagolt, de a többivel egyenértékű, sőt mindegyikkel szoros 

kapcsolatban lévő vezetési funkció. Azt a tevékenységet jelenti, mely során rendszeresen összevetésre 
kerülnek a kitűzött célok a jelenlegi helyzettel és a várható állapottal.  

A visszacsatolás két ok miatt fontos: 

• korrekciós intézkedések indukálása, 

• lehetőséget nyújt a többi vezetési funkció keretében hozott „nem sikeres” döntések illetve intézkedések elemzésére 

(tanulási folyamat). 

 

 

3.1.2 A tervezés fogalma és jelentősége 

 

A tervezés – mint láttuk – egyike a vezetői funkcióknak. A vállalat képes befolyásolni a jövőjét, a tervezés ennek 

az eszköze. Legtöbbször nem elég, ha a tulajdonos/első számú vezető a vasárnapi ebéd utáni békés 
pillanatokban végiggondolja a cég jövőjét. Szükség van a gondos, szisztematikus tervezésre, mert 

 

• A gazdasági folyamatok összetettek, sok tényező hatását kell figyelembe venni. Ez akkor sem egyszerű 
feladat, ha minden tényezőt és azok minden hatását egyértelműen ismerjük. 

• Gyakran a releváns tényezők meghatározása, a hatások és kölcsönhatások feltárása komoly elemzőmunkát 
igényel. 

• Nehezíti a helyzetet, hogy a jövőre vonatkozó ismereteink nem teljesek. 

• Sok esetben – bár léteznek – nem tudjuk beszerezni a szükséges információkat, mert vagy drága lenne, vagy egyéb ok 

miatt nem férünk hozzá (vetélytársak fejlesztési elképzelései). 

• Vannak olyan véletlenszerűen bekövetkező jövőbeni események is, amelyekről azért nem rendelkezünk pontos 

információval, mert a bekövetkezésük ideje, módja nem tudható, nem kiszámítható (pl. természeti katasztrófák, válságok, 

de akár egy csapadékos, hideg nyár). 

• Ezekben az esetekben gyakran speciális elemzési, becslési eljárásokat kell alkalmazni. 

• Természetesen akkor is szükség lehet manifesztálódott tervre, ha pl. 

• a cég hitelt szeretne felvenni, 

• pályázna, 

• tőkét szeretne bevonni 

• a tulajdonos el szeretné adni a tulajdonrészét. 
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Kattints egyet az egérrel, és megjelenik a 
következő tananyag rész! 



Fontos a gondos, szakszerű tervezés, de a tervezésnél is fontos szabály az arányosság. Nem mindegy, hogy 
mekkora a cég, nem mindegy, hogy milyen piacon tevékenykedik, milyen erős a konkurenciája. A tervezésről is 
üzleti döntést kell hozni! Nem szabad többet költeni rá, mint amennyit „hoz”. Nem vonhatja el a tervezés 
hónapokra a vezetőket az egyéb teendőiktől. Egy 100 mFt éves forgalmú cég nem „tarthat” öt controllert – bár 
ők biztosan nagyon szép és megalapozott tervet tudnának készíteni a cég munkatársaival közösen. 

 

Tervezés általában nem csak a teljes vállalatra történik,  

a tervezés tárgya szerint megkülönböztethetünk: 

 

• Cégszintű tervet: A teljes vállalatra készített komplett terv 

• Részegységi tervet: A vállalat egy-egy valamilyen mértékben önálló, területi vagy divizionális alapon 
elkülöníthető részegységére készült terv. Pl. Üzemegységi terv 

• Funkcionális tervet: egy-egy tevékenység megtervezését jelenti, amely a vállalkozás valamely önálló 
szervezeti egységéhez kapcsolódhat. Ismétlődő tervezést jelent. Pl.: logisztikai terv, termelési terv, értékesítési 
terv, HR terv. 

• Projekttervezés: meghatározott időtartamra egy egyedi, nem ismétlődő feladat megtervezését jelenti. Pl.: 
informatikai rendszer átalakítása, munkaerő átképzés. 

 

 

3.1.3 A tervezési rendszer szintjei, a tervek időtávja 

 

A tervezés keretében a vezetésnek különböző szintű és eltérő típusú problémákra kell választ találnia, döntéseket 
hoznia. Ezek a funkcionálisan egymásra épülnek. A vállaltok esetében általában három tervezési szintet 
különböztetünk meg, ezek jelentik a tervezési rendszer alapvető hierarchiáját: 

 

• Stratégia terv 

• Taktikai terv 

• Operatív terv 

 

A különböző szinteket leginkább az különbözteti meg, hogy melyikben milyen típusú problémákra keresünk 
megoldást, illetve hogy az egyes problémákra hozott döntéseknek mennyi a megvalósítási ideje. Fontos szabály, 

hogy az alacsonyabb szintű terv számára a magasabb szint(-ek) határozzák meg a kereteket, az ott megjelölt 
célok, intézkedések lebontása, részletezése a kiinduló pontja az alacsonyabb szint tervezési munkájának. 
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Vegyünk egy példát a magánéletből. Amikor például egy utazást tervezünk, a megválaszolandó kérdések 
sora lehet a következő: A családból kik utaznának? Mi lenne az utazás célja (tengerparti nyaralás, síelés, 
városnézés stb.)? Mikor? Mennyi időre? Milyen országba? Mivel módon (egyéni vagy szervezett)? Ha 
gépkocsival történik az utazás, akkor milyen útvonalon, hol lesz szállás, mennyit tartózkodunk ott stb. Látható, 
hogy egy-két kérdés alkalmanként felcserélhető, de az biztos, hogy addig nem érdemes szállást foglalni, amíg 
nem döntöttünk, hogy síelni megyünk-e vagy szafarizni. 

 

 

Kattints az egérrel, és automatikusan 
megjelennek a felsorolás elemei! Csak a 
következő ugyanilyen ikonnál kattints újra! 



3.1.3.1 Stratégiai terv 

 

Egy vállalkozás – a projektcégeket leszámítva – akkor lehet sikeres, ha az eredményes működést hosszú távon is 
fenn tudja tartani. Ennek alapvető feltétele, hogy a vállalkozás cég rendelkezzen olyan eszközökkel, amelyek 
lehetővé teszik azt, hogy tartósan és rugalmasan alkalmazkodjék gazdasági, technológiai, társadalmi és 
ökológiai környezetéhez. Ez az eszköz a vállalkozó kezében a stratégia. A stratégiai terv a tervezési piramis 
csúcsán helyezkedik el. 

A vállalkozás stratégiája nem más, mint a hosszú távra kitűzött célok, és e célok eléréséhez szükséges eszközök és 
módszerek meghatározása. 

 

A stratégiai tervezés főbb jellemzői 

 

• Időhorizontja hoszútávú, általában 5-7 év. 

• Alapvetően jövőorientált, a fókusza a környezet és a vállalat kapcsolatán van, központi szerepe van a vállalat 
adaptációs képességének. 

• A jövő jobb megismerését segítő módszerekre épít 

• Az általa kezelt problémák a vállalat erősségeinek és gyengeségeinek, illetve a környezetből prognosztizált 
lehetőségek és veszélyek kölcsönhatásai, többnyire rosszul definiáltak. 

• Elsősorban a jövőről gyűjtött információkra épül, ezért az információ hiány jellemzi, illetve a meglévő 
információkat általában a pontatlanság és a bizonytalanság jellemzi. 

• Fontos eleme a bizonytalansággal való együttélés, arra való felkészülés 

• Az ezen a szinten megfogalmazott célok a létbiztonság erősítését és a sikerpotenciál növelését tűzik ki. 

• Tartós sikerre törekvő 

• Változás, változtatás, megújulás orientált 

• A stratégiai tervet a globális problémamező átfogó kezelése jellemzi. 

• Túlnyomórészt a kvalitatív információk és a nagyvonalú volumen- és értékadatok kezelése dominál, a normák 
jelentősége nagy. 

• Nagy szerepe van stratégiai akciónak és azok megvalósítását segítő eszközöknek, megoldásoknak 

• Dinamikus, önfejlesztő folyamat 

  

A stratégia kidolgozása során a vállalat szisztematikusan keresi a választ a stratégia három alapkérdésére: 

 

• Mi a vállalkozás alapgondolata (filozófiája)? Milyen területen kíván tevékenykedni? Milyen vevőkör milyen 
igényeit szándékozik kielégíteni? 

• Milyen lényeges képességekkel kell rendelkeznie vagy milyen képességekre kell szert tennie ahhoz, hogy a 
versenytársakkal szemben tartós fölénybe kerüljön? Mivel biztosíthat vevői számára tartós hasznot? 

• Milyen termékeket, szolgáltatásokat, továbbá milyen piacot (vevőkört) kíván megcélozni, és milyen feladatok 
adódnak ebből a vállalkozás egyes funkcióira, teendőire vonatkozóan? 

 

Mivel a stratégia lényege a jövőbeli változásokra való tudatos felkészülés a jelenben, ezért a stratégia kialakítása 
és megfogalmazása a vállalkozó egyik legfontosabb feladata, funkciója (elkészítését nem lehet alvállalkozókra 
bízni). Csak az olyan vállalkozási stratégia lehet életképes, amelyet maga a vállalkozó, illetve a cégvezetés alakít 

ki. 

A vátozások annyira felgyorsultak, hogy a cégeknek állandóan késznek kell lenniük az alkalmazkodásra. Ennek 
feltétele, hogy a szervezetnek és az egyes egyéneknek is tisztában kell lenni az alapvető kihívásokkal és képesnek 
kell lenni cselekedni. Időben, gyorsan, összehangoltan és helyesen reagálni. 

Erre készít fel a stratégiai menedzsment (a stratégiai vezetés), amelynek célja olyan vállalati értékek, vezetői 
képességek, szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek valamennyi vezetési szinten 
összekapcsolják a stratégiai és operatív döntéshozatalt (a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve). 
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Piackutatás, a piac szegmentálása 

 

A piacra lépés előtt  a vállalkozónak az alábbi, az üzletre és a piacra vonatkozó kérdésekre kell tudnia a választ: 

 

• Mi a tervezett üzlet tárgya?  

• Milyen szükségletet szeretne kielégíteni? 

• Milyen réteg fogja fogyasztani terméket vagy szolgáltatást? 

• Mennyire fizetőképes ez a réteg, különösen ott, ahol az üzletet megnyitom? 

• Milyen mértékű konkurenciával kell számolni? 

• Milyen fontosabb lépéseket kell tenni konkurensek legyőzésére, vagy legalább a lábunk megvetésére? 

  

Önmagában nem elég, ha van egy ígéretes termékünk, vagy egy jó szolgáltatásunk, üzlet tervezése 
piackutatással kezdődik, annak a piacnak a jellegzetességeivel kell tisztába jönni, amelyeken a vállalkozás 
működni fog. 

Körültekintő piackutatással fel kell deríteni az alkalmas célpiacot, meg kell becsülni a szóba jöhető vevők számát 
(azt, hogy milyen árak mellett, milyen valószínűséggel lesznek a vállalkozás vevői), és végül az értékesíthető 
mennyiség várható nagyságát. 

A várható kockázat és a remélt hozam óvatos meghatározásában a piac nagysága és a lehetőség időtartama 
az elsődleges szempont. A kockázat a piacra, a versenyre, a technológiára és a bevonandó tőke nagyságára 
vonatkozik. A tőkenagyság alapul szolgál a hozamok és jövedelmek számításához. Egy adott lehetőség hozamát 
és hasznát minden lehetséges későbbi eshetőség fényében is mérlegelni kell. 

 

 

A környezet vizsgálata, jövőorientált elemzése 

 

Az elemzés célja a stratégiai sikertényezők meghatározása. A stratégiai sikertényezők fejezik ki, hogy mely 
területen rendelkezik a vállalkozás olyan képességekkel, mely hosszú távon garantálja a sikeres piaci jelenlétét. 

Az elemzés során fel kell mérni a vállalkozás erősségeit és gyengeségeit, a környezet adta lehetőségeket és 
veszélyeket. Az erősségek jelentik azt az alapot, amelyre a vállalkozás sikere építhető. A gyengeségek az üzleti 
tervezés során orvosolhatók. Becsülni kell a környezet adta lehetőségek és veszélyek fejlődési tendenicáit. Fel kell 
deríteni, hogy milyen tényezők teremtik meg a lehetőségeket, és ezeknek milyen méret- és idődimenzió felel 

meg. 

A vizsgálat során az értékelésnek ki kell terjednie a sikertényezők érvényességi idejének mérlegelésére, a vélt és 
valóságos értékekre, a kockázatra és a hozamra, a cég adottságaihoz való illeszkedésre és a 
versenykörnyezetben várható kivételes előnyökre. A környezet elemzésének időhorizontja (és így a stratégiai terv 
időhorizontja is) az innovációk (újítások, beruházások) megvalósításának időszükségletétől és a megtérülési 
rátától függ. A gyakorlatban többnyire nem haladja meg a 5-7 évet. 

A vállalat és környezetének jövőorientált elemzéséhez alkalmas módszer a SWOT-elemzés. A SWOT a gyenge 
pontok, erősségek, lehetőségek és veszélyek angol nevének (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
kezdőbetűiből kialakított betűszó a stratégiai elemzés minden jelentős tényezőjét tartalmazza. 
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Belső erősségek és gyenge pontok (Strengths, Weaknesses) 

 

• Tőke – Pénzügyek (saját tőke, hitel, mérleg, eredmény-kimutatás pénzáramlás /cash-flow/) 

• Szervezet (felépítés, kapcsolatok, szervezeti kultúra, adaptációs és tanulási képesség) 

• Rendszerek (formális, informális, automatizáltság) 

• Termék(ek) (minőség; élettartam, költség) 

• Munkaerő (képesség, gyakorlat, munkakedv) 

• Kommunikáció (számítógépes, telekommunikáció) 

• Termelés (jelleg, mérték, minőség) 

• Megbízhatóság (hírnév, előélet, a vevők véleménye) 

• Tudás (szaktudás, piacismeret, versenyképesség) 

 

Külső lehetőségek és veszélyek (Opportunities, Threats) 

 

• Piac (növekedés, hanyatlás, régi és új vetélytársak) 

• Technológia (termékfejlesztés, csere, gyártástechnológia) 

• Gazdaság (export, import, valutaárfolyamok) 

• Társadalom (értékesítési, munkaerő-felvételi, szakszervezeti tapasztalatok) 

• Törvényhozás (gazdasági jogszabályok változásai, fogyasztó- és környezetvédelmi előírások) 
 

A SWOT-elemzésnél leggyakrabban elkövetett hiba, hogy a módszer Külső/Belső irányultságát elfelejtik, és 
elsősorban a Lehetőségeket és a Veszélyeket belső tényezőkre is értelmezik. 

 

 

Célok kitűzése, vállalkozási filozófia, versenystratégia 

 

A tervezési folyamat ebben a fázisában valójában arról van szó, hogy a vállalkozónak fel kell ismernie és 
értékelnie a lehetőségeket, és – személyes céljait is megfogalmazva – olyan vállalkozási filozófiát kell kialakítania, 
amely az általános célt, a hangsúlyozott vállalkozási szándékot definiálja. Ilyen értelemben a vállalkozási filozófia 
annak a megfogalmazása, hogy az adott üzletágban miben, és milyen mértékben szeretnénk kiválóak, 
másoknál jobbak lenni. 

A vállalkozás alapgondolata (filozófiája) a stratégiai húzóerő többnyire egy rövid mondatban összefoglalt 
elképzelés arról, hogy milyen körben, milyen fajta tevékenységgel kíván a vállalkozás a jövőben foglalkozni, 
illetve hogy tevékenysége körében mire helyezi a hangsúlyt. 

  

Három általános stratégia fogalmazható meg 

 

• Átfogó, költségdiktáló stratégia 

• hatékony költségellenőrzés, a költségeket minimalizálni kell, még a K+F és marketing költségeket is.  

• magas piaci részesedés, - jól konstruált, kiforrott termék , - korszerű technika 

• Differenciáló, vagy megkülönböztető stratégia 

• A cél valami olyasmit adni a vevőnek, ami más, mint a versenytársé, egyedi Magas belépési korlátot jelent, a 

bennlévőket védi.  

• Összpontosító stratégia 

• Meghatározott vevőrétegre, fogyasztói csoportra, vagy meghatározott termékválasztékra, földrajzi területre, piaci 

szegmensre összpontosít a vállalat, és ott a költségdiktáló vagy a differenciáló stratégiát követi. 
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Stratégiai húzóerő a termékek és a piacok oldaláról is meghatározható. El kell dönteni, hogy a stratégia fő iránya 
meglévő vagy új piacokra irányuljon-e, meglévő vagy új termékekkel induljunk-e a vállalkozásba. 

E két szempontot kihasználva a következő stratégiai prioritások fogalmazhatók meg: 

• Meglévő piacok és meglévő termékek esetében intenzívebben kell megdolgozni a piacot (újabb vevőket 
szerezni, a meglévőknek többet eladni), a termékeket új formában, más külsővel, esetleg új tulajdonságokkal 
újból piacra vinni. Költség és árcsökkentést alkalmazni (értékelemzés racionalizálás, új gyártási eljárások). 
Részekre bontás, egyes elemek külön számlázása. 

• Meglévő piacok és új termékek esetében stratégiai húzóerő lehet a termékek alkalmassá tétele a vevők 
igényeinek jobb kielégítésére. Új gyártmányválaszték bevezetése, meglévő választék kiegészítése új 
termékekkel. 

• Új piacok és meglévő termékek esetében húzóerő a piacbővítés (különösen exportpiacok keresése), új 

vevőréteg megnyerése, újfajta szolgáltatások bevezetése stb. 

• Új piacokra új termékek bevezetése esetén a húzóerő a diverzifikáció (piac- és termékválaszték bővítés). 

 

Természetesen vannak más ismérvek szerint húzó stratégiák is. Gyakran alkalmazzák az egymást erősítő hatásokra 
épülő (szinergiára alapozott) stratégiát. Ilyenek: 

• az egy-egy vevőcsoport legkülönbözőbb igényeire épülő kínálati stratégia, mely a termékek olyan csoportját 
kínálja, amire a vevő-csoportnak szüksége van (pl. teniszjátékosnak, síelőknek, autósoknak, 2-6 éves 
korúaknak, tehetőseknek, kispénzűeknek) vagy a potenciális vevők bármely csoportjának; 

• funkciókra alapozott stratégia, amely valamely funkciót (pl. fűtés, világítás, hűtés) lát el igen széles 
választékkal. 

 

Végső soron a leendő vállalkozás cselekvőképességét kell rögzíteni a stratégiában úgy, hogy az kifejezze a 
tulajdonos(ok) törekvéseit is. Azt kell meghatározni, hogy 

• milyen iparágban (üzletágban), milyen földrajzi területen, milyen piaci szegmentumokat tervez kiszolgálni a 
vállalkozás, 

• milyen termékek/szolgáltatások képezik a vállalkozás tárgyát, 

• milyen vertikalitással kíván működni, 

• mit tekint a cég sikernek, milyen értékeket tekint magáénak, 

• milyen versenystratégiát kíván alkalmazni. 

 

A stratégiai kitekintés – amelynek alapján nagyvonalakban felvázolható a vállalkozás jövőbeni helye – jelenik 

meg a vállalkozás jövőképében (filozófiájában, küldetésében), amely a vállalkozás mozgatórugóit, megvalósítási 
elveit, etikai alapjait, az alapvető célokat, a követendő versenystratégiákat és a mozgásteret korlátozó 
költségeket tartalmazza. 

 

 

3.1.3.2 Üzleti (taktikai) terv 

 

Az üzleti terv a stratégiai és az éves operatív terv között helyezkedik el.  A cég közép és rövidtávú céljainak illetve 
a meglévő adottságainak és lehetőségeinek  az összehangolása a célja. Foglalkozik a stratégiai szintet jellemző 
átfogó kérdésekkel is, de tartalmaz az operatív tervhez hasonló részletességű adatokat is. Ezen a szinten a 
stratégiai tervben kitűzött általános célokat, és az elérésükre alkalmas stratégiákat konkretizálják. Meghatározzák 

a teljes vállalatra és az egyes részterületekre a stratégiai célok teljesülését biztosító operatív célokat és az 
elérésükhöz szükséges intézkedéseket és erőforrásokat (az emberit, az anyagit és a pénzügyit is). 

Az üzleti tervek és az operatív tervek már részletes tervszámításokkal alátámasztottak, és alapvetően a vállalat 
meglévő adottságaira, erőforrásaira és üzleti lehetőségeire támaszkodnak. Az üzleti tervek általában 3-5 éves 
időintervallumra készülnek, a stratégiai célok megvalósításának adott időszakra eső feladatait és hatásait is 
tartalmazzák, míg az éves és rövidebb távú operatív tervek elsősorban a megrendeléseket és a meglévő 
kapacitásokat adottnak véve vizsgálják a cégben rejlő lehetőségeket. 
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A taktikai terveket sok vállalat gördülő tervezéssel készíti. Minden évben az előző évi terv az első éve kiesik, hiszen 
tárgyévvé vált, míg a “sor végére” bekerül egy új év. A mához közelebb eső évek tervszámai mindig 
pontosabbak, megalapozottabbak, míg a távolabbiaknál nagyobb a bizonytalanság. 

 

Készítésének célja: 

• Tulajdonosi és vezetői döntések támogatása 

• Induló vállalkozás, jelentős innovációk megvalósítása, új piac megnyitása 

• Konkrét tervezés, melynek időtávja meghaladja az operatív (éves) tervezés határait 

• Forrásbevonás (pályázat, hiteligénylés, potenciális klasszikus pénzügyi, vagy kockázatitőke-befektetés) 

• Szakmai befektetők, stratégiai partnerek meggyőzése 

  

Az Üzleti tervről a 3.2.3 alfejezetben lesz még részletesen szó. 

 

 

3.1.3.3 Éves (operatív) terv 

 

Az operatív síkon általában a vállalat teljesítmények előállításának rövid távú tervezése történik, ezen a szinten 
már a kapacitásokat általában adottságként kell kezelni. Az éves tervezés feladata, hogy a stratégiai terveket és 
a középtávú kulcsértékeket a következő üzleti év számára konkrét értékekké és intézkedésekké alakítsa. Az 
operatív terv a stratégiai és középtávú tervekből vezethető el, érhető el, hogy az adott üzleti év operatív 

tevékenysége megfeleljen a stratégiai célkitűzésnek. Az operatív éves tervezésben minden elszámolási egység 
felelősen részt vesz. 

 

Az operatív tervezés jellemzői 

 

• A tartalmi kiindulást jelentő célokat, kereteket a stratégia határozza meg 

• Részleteiben átlátható időtávot ragad meg, időhorizontja rövidtávú, általában 1 év vagy ennél rövidebb, 
lehet negyedéves vagy havi is 

• Fókusza az üzemi folyamatok gazdaságosságán, a vállalati eredményen van. 

• Az általa kezelt problémák a ráfordításokhoz, hozamokhoz illetve a költségekhez és teljesítményekhez 
valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatokhoz kapcsolódnak, többnyire nagyon jól definiáltak. 

• Az információk bősége jellemzi (ez nem jelenti azt, hogy minden szükséges információ rendelkezésre áll), 
illetve a meglévő információk általában a pontosak és az alacsony fokú bizonytalanság jellemzi. 

• Az ezen a szinten megfogalmazott célok a gazdaságosság és a nyereség növelését tűzik ki. 

• Az operatív terv erősen differenciált, sok részlettervet tartalmaz,  egyértelműen lehatárolt problémahalmazra 
ad részletesen kidolgozott, pontos és integrált válaszokat. 

• A tervtételek nagy részletezettsége dominál, a  

• Túlnyomórészt a kvantitatív információk, egzakt volumen- és értékadatok kezelése jellemzi, a normák 
jelentősége nagy. 

• Jól meghatározott gyakoriságú és időtartamú ütemezett folyamat 

• A tervtételek bontását megszabja az irányítás információigénye 

• Kötött, kevesebb kreativitást, fantáziát igénylő munka 

• A döntési és szakmai kompetenciákat képviselő munkatársak jó munkamegosztás melletti együttműködését 
igényli 
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Az operatív tervezés fő területei 

 

• aktivitások tervezése 

• teljesítmények tervezése 

• költségtervezés (klasszikus- és folyamatköltség tervezés is) 

• eredménytervezés (költség fedezetszámítás) 

• pénzügyi tervezés (kiadás fedezet számítás) 

• finanszírozás tervezés 

 

A operatív terv főbb részei 

 

• Árbevételi terv 

• Termelési terv 

• Pénzügyi terv 

• Költségek alakulása 

• Összefoglaló eredménykimutatás 

• Mérlegterv 

• Cash-flow terv 

• Finanszírozási terv 

• Mutatószámok, hatékonysági adatok 

• Fejlesztési célkitűzések 

• Kutatás-fejlesztés 

• Beruházások 

• Környezetvédelem, minőségbiztosítás 

• IT fejlesztés, ügyvitelszervezés 

• Humánpolitika, szervezetfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló táblázat – az egyes tervezési szintek ismérvei 
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3.1.4 A tervezés folyamata 

 

A jó terv egyik feltétele az, hogy nem mindegy, hogy hogyan készül. Jó esetben szakember (controller vagy 
tervezési szakértő; lehet külsős vagy belsős) irányításával, koordinálásával folyik a munka. A controller feladata a 
tervezési módszertan kialakítása, a tervezéshez szükséges adatok körének meghatározása, illetve az adatok és az 
elemzések egy részének előállítása.  

 

 

3.1.4.1 A tervezés tevékenységei 

 

A tervezés – mint korábban megfogalmaztuk – szisztematikus gondolkodás a jövőről. Nézzük hát meg, milyen 
tevékenységek szükségesek ahhoz, hogy a vállalat meg tudja fogalmazni céljait, és dönteni tudjon arról, hogy 
ezeket milyen módon igyekszik elérni. 

 

• A környezet jövőbeni alakulására vonatkozó elemzések elkészítése, az alap feltételezések rögzítése 

Fontos, hogy e feltételezéseket több eshetőségre vonatkozóan is kidolgozzuk. A 2008-ban kirobbant globális 
válság okozta tartós bizonytalanság-növekedés hatására felerősödött a kényszer arra, hogy mindig 
alternatívákban gondolkozzunk. Az általunk reálisnak ítélt prognózis mellett legalább még egy, a legrosszabb 
helyzetként leírható („worst case”) verziót is ki kell dolgoznunk, fel kell készülnünk rá. A ránk törő változások 
nagyon gyors és rugalmas választ, alkalmazkodást tesznek szükségessé, amelyre tervezési alternatívák 
készítésével növelhetjük az esélyeinket. Ne felejtsük: nem csak az eseményekkel, hanem a konkurenciával is 

versenyzünk! 

Az elmúlt években felerősödött az a vélemény, hogy olyan jelentős a bizonytalanság hogy gyakran lehetetlen a 
jövőbeni eseményeket prognosztizálni. A jövőkutatók többféle kezelési módot gondoltak ki a helyzet kezelésére. 
Ezek egyike a szcenárió módszer, mely az instabil környezetben segíti a vállalatot, hogy a változásokra 
rugalmasan tudjon reagálni.  

 

• Célkitűzés, részcélok meghatározása 

A környezet várható változásainak függvényében az alapvető cél elérését biztosító közvetlen célok 
meghatározása. A célok és részcélok kitűzésénél ügyelni kell arra, hogy ezek a célok a vállalat alapvető céljával 
összhangban és egymással konzisztenciában legyenek. A jövőre vonatkozó eltérő alternatívák teljesülése esetén 
az alapvető cél többnyire más és más célok megfogalmazásával érhető el. 

 

• A célokhoz vezető út (utak) meghatározása  

A legtöbb cél többféleképpen érhető el. Első lépésként a lehetséges , cselekvési alternatívák feltárása és 
értékelése a feladat, majd a döntést követően jöhet a kiválasztott verziók részletes kidolgozása. 

 

• A  stratégia alkotóelemeinek és azok ok-okozati kapcsolatainak egységes, következetes leírása 

Nagyon fontos, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljenek az egyes elemek kapcsolatrendszere. Ezt a 
munkát segíti a stratégiai térkép módszer. 

 

• A célok/részcélok számszerűsítése, mérföldkövek kitűzése 

A célok számszerűsítése döntő fontosságú a tervek megvalósítása szempontjából. A gyakorlat azt mutatja, hogy 

sokkal könnyebb egy cél megvalósítását elősegíteni, ha sikerül mérhető tényezőkkel kapcsolatba hozni. Ennek 
módszertana és eszköze a Balanced Scorecard (BSC).   

 

• A feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedési tervek kidolgozása 

Az intézkedési tervek célszerű kidolgozása alapvető feltétele a célok teljesülésének. 
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• A megvalósításban résztvevők számára értelmezhető, lépésekre bontott részterv, „útmutató” készítése, az 
egyéni célok összehangolása a szervezeti és vállalati célokkal. 

Az intézkedési tervek hatásfoka nagymértékben azon múlik, hogy a végrehajtásukban résztvevőkhöz sikerül-e 
eljuttatni a tervek üzeneteit, és sikerül-e megteremteni az érdekeltségüket. A stratégiaközpontú szervezet, mint 
módszertan ebben tud segíteni. 

 

• A terv megvalósítása 

 

• Folyamatos ellenőrzés, eltéréselemzés, visszacsatolás.  

• Beavatkozási szükséglet jelzése a célelérés érdekében nem csak a célértékek teljesülését kell vizsgálni, 

folyamatosan ellenőrizni kell azt is, hogy a környezet várható alakulására tett feltételezések igazolódnak-e. 

• A tervezés utólagos értékelése, tanulás. 

Egyre általánosabb tendencia a vállaltok körében, hogy az ellenőrzés már nem a fegyelmezés és számonkérés 
eszköze, hanem egyre inkább támogató visszajelzés. 

 

 

3.1.4.2 A tervezés és a szervezet 

 

Az előbbiekben volt szó arról, hogy nagyon fontos a szervezetben dolgozók aktív részvétele a tervek 
megvalósításában. Legalább ennyire fontos, hogy a tervek kialakításában is minél többen részt vegyenek. A 
tervek elkészítéséhez szükséges információk és tudás nem koncentrálódnak a velsővezetők fejében, hanem a 

szervezetben szétszórtan helyezkednek el. Fontos ezért, hogy az egyes szervezeti egységeket illetve funkcionális 
területeket érintő tervek kidolgozásába az adott témakörben kompetens emberek be legyenek vonva. (Egyre 
több cég tartja fontosnak, hogy ne csak az illetékes, hanem az intézkedések által érintett dolgozók is 
elmondhassák a véleményüket. 

A tervezési folyamat szempontjából meghatározó, hogy a tervezésben résztvevő, különböző hierarchikus 
szinteken lévő szervezeti egységek közül melyik milyen minőségben és milyen sorrendben vesz részt a 
folyamatban. Ez alapján három alaptípust különböztetünk meg: 

 

• Top-down tervezés: Ennél a megoldásnál a felsővezetés egyértelmű dominanciája érvényesül. „Felül” 
határozzák meg a a legfontosabb keretszámokat, és az „alsóbb” szintek feladata ezeknek a lebontása, a 
résztervek konkrét kidolgozása. Ez a forma nem alkalmas arra, hogy érdemben bevonja az egyes szinteken 

lévő munkatársakat. 

 

• Bottom-up tervezés: a tervezés itt az „alsóbb” szinteken indul, és szintenként emelkedik feljebb a 
hierarchiában. A tervezési folyamat végén a legfelsőbb szinten aggregálódik, jön létre a vállalati terv. Ebben 
az esetben nehezen biztosítható a tervek azonos iránya, konzisztenciája. 

 

• Ellenáramú tervezés: Ez a módszer ötvözi a másik két módszert. Itt is a felsővezetéstől indul a tervezés, itt 
határozzák meg az előzetes fő célokat, de az alsóbb szintek nem mechanikusan, hanem az adottságokat és 
a helyi körülményeket figyelembe véve határozzák meg a részcélokat és a részterveket. Ezután a felfelé 
haladó fázisban szintenként koordinálják és összegzik az alsóbb szintek terveit, majd a felső szint dönt arról, 
hogy az így kialakított célok és tervek a vállalat szempontjából is elfogadhatóak-e. Ez a kétirányú egyeztetés 

addig zajlik, amíg az egyetértés meg nem születik.  
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3.1.4.3 Tervezés és vezetői számvitel 

 

Nagyon fontos, hogy a tervezési és az elszámolási rendszer összhangban legyen. A pénzügyi számvitel azonban 
nem alkalmas sem a tervezés visszamérési funkcióját támogatni, sem a menedzsmentet a cég vezetéséhez 
szükséges információkkal ellátni. 

A tervezés és a visszamérés legfontosabb információforrása a számvitel, a bevételek és költségek elszámolása. A 
hagyományos számvitel fontossága vitathatatlan, azonban nem minden esetben szolgál menedzsment célokat: 

A pénzügyi számvitel elsődleges feladata a külső érintettek (hatóságok, tulajdonosok, hitelezők stb.) számára 
történő adatszolgáltatás, ezért gyakran nem képes releváns információt szolgáltatni a vezetési/irányítási 
döntésekhez. Lehetőségeit jelentősen bekorlátozza, hogy a külső igények szempontjából megfogalmazott 

jogszabályok szerint kell könyvelnie, ezért a számvitelből nyert információk mennyisége, minőségi összetétele nem 
a szükségleteknek megfelelő információkat szolgáltatja. A tényadatok rögzítése az utólagos igazolást segíti, nem 
a döntések előkészítését, a jövőbetekintést. A célszerűség szempontja másodlagos a formális pontosság mellett. 
Nem kap megfelelő hangsúlyt az árbevétel és középpontban a költségszámítás és elemzés van. 

  

A vezetői számvitel ezzel szemben: 

Elsődleges célja releváns információk biztosítása a vállalati döntéshozók számára 

A vezetés igényei szerint rugalmasan alakítható. 

Nem a múltra, hanem a jövőre koncentrál, feladata a korábban már említett visszacsatolások és a működést 
javító, a célelérést segítő információk biztosítása. 

Nem csak mérhető, hanem kvalitatív információk is kezel. 

Nem a minden áron való pontosság, hanem a célszerűség, az aktualitás és a lényegesség a vezérelv. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a vezetés feladata? 

 

2. Milyen tevékenységeket lát el a vezetés? 

 

3. Miért van szükség szisztematikus tervezésre? 

 

4. Mit jelent az arányosság szempontja a tervezés kapcsán? 

 

5. Miben különbözik a cégszintű terv a funkcionális tervtől? 

 

6. Sorold fel a tervezés három szintjét! 

 

7. Mi alapján lehet megkülönböztetni az egyes szinteket? 

 

8. Milyen kérdésekre keressük a választ a stratégia kialakítása kapcsán? 

 

9. Mi a stratégiai menedzsment célja? 

 

10. Mire használható a SWOT analízis? Mik az elemei? 

 

11. Milyen dimenziók mentén vizsgálhatjuk egy vállalati stratégia prioritásait? 

 

12. Milyen terjeszkedési stratégiákat különböztetünk meg? 

 

13. Mi a gördülő tervezés? 

 

14. Általában milyen időtávra készül az üzleti terv? 

 

15. Milyen célból készülhet üzleti/taktikai terv? 

 

16. Milyen időtávra készül az operatív terv? 

 

17. Mik az operatív terv főbb részei? 

 

18. Ismertesd a stratégiai és operatív tervek közti különbségeket céljaik és fókuszuk tekintetében! 

 

19. Az időtávon kívül milyen ismérvek alapján tudjuk meghatározni a stratégia és az operatív terv 
különbözőségét? 

 

20. Tervezés során hogyan kezelhető a jövőre vonatkozó bizonytalanság? 

 

21. Mi a BSC és milyen probléma megoldásában lehet segítségünkre? 
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22. Mi a stratégiai térkép? 

 

23. Hogyan képes a stratégiaközpontú szervezet elősegíteni a stratégiai célok megvalósulását? 

 

24. Mi a top-down tervezési folyamat menete? 

 

25. Mi a lentről felfelé történő tervezés elnevezése? 

 

26. Mi a vezetői számvitel elsődleges célja? 

 

27. Hogyan támogatja a vezetői számvitel a döntéshozókat? 
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3.2 A CÉLIRÁNYOS ÜZLETI TERV 

A tervezés rendszer szintjei, tervek időtávja című fejezetben bemutattuk, hogy a vállalatoknál használt tervezési 
folyamatnak mik a fő szintjei és ezek között hol helyezkedik el, milyen szerepet tölt be az üzleti terv. E középtávú 
tervnek ugyanakkor a vállalaton belüli iránykijelölés mellett van egy nagyon jelentős további alkalmazási területe, 
melynek következtében az üzleti életben legtöbbet használt tervezési „output” is egyben: a befektetőkkel való 
kommunikáció egy kiemelt és megkövetelt formája. 

A továbbiakban a speciális, befektetői igényeknek megfelelő üzleti tervezéssel foglalkozunk. Tesszük ezt azzal a 
céllal, hogy az Olvasó gyakorlatban is alkalmazható tudást kapjon, legyenek támpontjai, ha a jövőben üzleti terv 

készítésébe sodorná az üzleti élet. Megjegyeznénk, hogy nem vállalkozunk az üzleti terv készítés 
enciklopédiájának leírására, melyből minden egyes cégre pillanatok alatt összeállítható lenne egy üzleti terv, 
ugyanakkor egy olyan szempont-, és gondolatrendszer átadása a célunk, mely fogódzót ad a befektetői 
tárgyalásokra való felkészülésben és segít egy remek üzleti lehetőség briliáns prezentálásában. 

 

 

3.2.1 Az üzleti terv célja 

 

Egy innovatív termék vagy szolgáltatás életciklusának számos olyan szakasza van, amikor különböző okokból 
finanszírozásra van szüksége. Gondoljunk csak a bizonytalan kimenetelű fejlesztési szakasz magas munkaerő 

költségére, a piacra lépés kezdeti marketing kiadásaira, vagy a növekedés megugró készlet és beruházás 
igényére, egy innováció piacra vitele kapcsán folyamatosan új és egyre nagyobb kiadások merülnek fel. 
Jellemzően egy vállalkozás csak a gazdaságos kapacitáskihasználás és a már lassuló növekedés elérése esetén 
kezd kivehető pénzt generálni (ezt szemlélteti a 1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ábra – életciklus görbe készpénztermelési képesség szempontjából 
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A vállalkozás természetesen nem kell, hogy saját maga teremtse elő a működéshez szükséges pénzt, befektetők 
tucatjai várnak hozamra éhesen egy-egy jó üzleti lehetőségre. Azt ugyanakkor látni kell, hogy a befektetők 
pénzéért igen erős a verseny, ezért megfelelően felkészült, profi csapatok számíthatnak csak nagy érdeklődésre 
és kedvező finanszírozási feltételekre. A finanszírozási források biztosítása mellett a befektető egy sokkal aktívabb 
szerepet is játszhat a társaság jövőbeli működésben, tapasztalata, kapcsolati hálója révén a cég életének egy új 
szakaszát indíthatja el. Kimondottan gyakori, hogy egy hazai piacon már bizonyított, nemzetközi terjeszkedés 
előtt álló társaság a megcélzott piacokon jártas befektetői csoportot von be a tulajdonosi körbe, hogy ezáltal 
hozzáférést nyerjen a helyi piaci ismeretekhez. 

Az üzleti terv a társaságot és az üzleti lehetőséget átfogóan mutatja be, ezáltal a befektetők megkeresésének és 
a velük való tárgyalásoknak az alapját jelenti, így a folyamat egyik legfontosabb üzleti dokumentuma.  

 

 

3.2.1.1 Az üzleti terv célközönsége 

 

Az üzleti terv tartalma és felépítése nagymértékben változhat annak függvényében, hogy kinek készül. Két 
alapesetet különböztetünk meg: i) belső (menedzsment, felügyelő bizottság stb.), és ii) külső gazdasági 
szereplőket.  

i) Belső szereplők számára egy-egy stratégiai döntés előkészítése, új termékek bevezetése, új piacra való belépés 
kapcsán készülhet üzleti terv. Mivel a társaságot jól ismerő döntéshozók számára készül, tartalmát tekintve sokkal 
kevésbé bemutató jellegű, a döntés szempontjából lényeges tényezőkre koncentrál, részletesen bemutatva 
azokat. Terjedelmét tekintve jellemzően rövidebb dokumentum, mely azonban rengeteg bizalmas információt 
tartalmaz.  

ii) Külső gazdasági szereplők számára valamilyen finanszírozási forrás megszerzése vagy stratégiai partnerség 
létrehozása kapcsán készül üzleti terv. A finanszírozás lehet tőke, hitel, vagy vissza nem térítendő támogatás 
jellegű és adhatják magánszemélyek, bankok, befektetési társaságok (pl. kockázatitőke-, magántőke 
társaságok), nemzetközi szervezetek stb. Közös bennük, hogy a) nem feltétlenül rendelkeznek ismeretekkel a 
társasággal kapcsolatban, b) számos finanszírozást kereső társaság keresi meg őket, illetve c) nem feltétlenül 
fogja megegyezés zárni a tárgyalásokat, nem feltétlenül fog kialakulni együttműködés a jövőben. Mindezek 
következtében a külső szereplők számára készült üzleti tervnek egy nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálnia, 
hiszen nagy hangsúlyt kell fektetnie a társaság tevékenységének, terveinek bemutatására, a finanszírozói 
figyelem megragadására, ugyanakkor a bizalmasnak tekintett információk védelme érdekében nem szabad 
minden részletet megosztani a befektetőkkel a tárgyalások e szakaszában.  

A célirányos üzleti terv c. fejezetben belső szereplők számára készített üzleti tervvel nem foglalkozunk. 

 

 

3.2.1.2 A befektetési folyamat 

 

Ahhoz, hogy megértsük az üzleti terv szerepét a befektetők figyelmének elnyerésében, érdemes bemutatnunk, 
hogy az ő részükről hogyan is néz ki a befektetés folyamata, hogyan választanak az üzleti lehetőségek közül (lásd 
2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ábra – a befektetési folyamat 
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Ötletgyűjtés: A befektetőkhöz kiterjedt kapcsolati hálójuk és iparági ismeretük révén számos befektetési lehetőség 
jut el (informálisan, vagy formális megkeresések, teaser formájában), illetve maguk is aktívan keresik az ígéretes 
cégeket. Egy közép-európai magántőke társaság naponta átlagosan kb. 2-3 befektetési lehetőségről szerez 
tudomást, ami rendkívül magas ahhoz viszonyítva, hogy összesen 2-3 társaságba szállnak be évente. Az 
ötletgyűjtés után történik meg az első körös szűrés, melynek során jellemzően publikus információk alapján 
szelektálják a cégeket, elsősorban iparág, tevékenység és méret szerint. 

 

Üzleti terv értékelése: Az első körön túljutott cégek részletesebb megismerésével folytatódik a folyamat egy 
titoktartási megállapodás aláírása után. Az ismerkedés alapját a társaság által elkészített üzleti terv, vagy a 
hasonló tartalmú Információs Memorandum adja. A befektető ezek alapján képes felmérni a cégben és a 
vezetésben rejlő potenciált, valamint a tevékenységhez kapcsolódó kockázatokat. E szakaszt jellemzően egy 

indikatív ajánlattétel zárja, melynek kapcsán mindkét fél el tudja dönteni, hogy számára vonzó-e a folyamat 
folytatása. 

 

Átvilágítás: Legyen hitelintézet, vagy magánbefektető az érdeklődő, a társaság egyedi kockázatainak felmérése 
gyakori része a befektetési folyamatnak. Ezt gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a társaság vezetői, jogászai, 
valamint tanácsadói a várható érdeklődés alapján összegyűjtik a cég pénzügyi adatait, jogi dokumentumait, 
szerződéseit, melyekbe ellenőrzött keretek mellett betekintést engednek a potenciális befektető csapatának. Az 
átvilágítás után a társaság majdnem teljeskörű ismeretében a potenciális befektető kötelező érvényű ajánlatot 
tesz, mely néhány hétig érvényes. A feleknek ez idő alatt kell megállapodásra jutnia a szerződés részleteiről, 
avagy elállni a tárgyalások folytatásától. A magyar adózási morál mellett sajnos számos külföldi befektető szeme 
kerekedik ki az átvilágítás során és jó néhány megállapodás hiúsul meg amiatt, hogy a külföldi befektetőnek 

nincs komfort érzete, nem kívánja vállalni a korábbi működésre jellemző adókockázatokat (pl. színlelt szerződések, 
zsebbe fizetés). 

 

Tárgyalás: Amennyiben az átvilágítás nem hoz felszínre a befektető számára nem vállalható tényezőket, 
megindulhat a felek között a befektetés és a jövőbeni együttműködés feltételeinek kitárgyalása. Ez talán a 
folyamat legizgalmasabb része, mely nem nélkülözi a taktikai játszmák és kompromisszumok sorát. A legnagyobb 
feszültségek jellemzően az árazás kapcsán alakulnak ki, ugyanakkor például egy adás-vételi szerződés számos 
más olyan elemet tartalmaz, melyek esetén a felületesség évekre rossz helyzetbe hozhatja a korábbi 
tulajdonosokat (pl. osztalékból való részesedés, múltra vonatkozó felelősségvállalás stb.) 

 

Befektetés: A befektető-szerzési folyamat vége, de a befektetővel való együttműködésnek csupán kezdete a 
befektetés megvalósulása. A szigorúan pénzügyi befektetőktől eltekintve jellemzően aktív munkakapcsolat alakul 

ki az új partnerekkel, akik aktívan részt vesznek a stratégiai döntésekben, néha a mindennapokban is. A 
befektetőkkel való együttélés néha nem könnyű, alkalmanként a korábbi döntési szabadság nagymértékű 
feladását jelenti. Éppen ezért kiemelten fontos a tárgyalások során tisztázni a későbbi együttműködés minden 
részletét és az egyes felek elvárásait. Nem feltétlen az a legjobb befektető, aki a legmagasabb árat hajlandó 
adni. 

 

 

3.2.1.3 Az üzleti terv és a befektetési folyamat egyéb kiemelt dokumentumai 

 

A befektetési folyamat elején a potenciális befektetőknek nincs alkalmuk arra, hogy személyes beszélgetések 
során mérjék fel a cégeket és a menedzsmentet, így elsősorban kapcsolati hálójukon keresztül, a társaság 

honlapja, valamint speciálisan erre a célra készített dokumentumok alapján ismerkednek a céggel. Ezek miatt 
kiemelten fontos, hogy konzisztens képet közvetítsen magáról a társaság, egyediségét pedig oly módon 
domborítsa ki, hogy az megragadja a befektetők fantáziáját és elnyerje azok bizalmát.  
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Gyakorlatban az alábbi dokumentumokat használják egy befektetési folyamat során – a teljesség kedvéért a 
marketing anyagokat kiegészítettük a tranzakció jogi dokumentumaival: 

 

Teaser („Étvágygerjesztő”): A befektetői kapcsolatfelvétel leggyakoribb formája. A teaser egy 1, max 2 oldalas 
összefoglaló anyag, mely leírja a befektetőt kereső társaság tevékenységét, főbb jellemzőit, pénzügyi adatait és 
a befektetési lehetőséget (tulajdonképpen felfogható a befektetőknek készített üzleti terv vezetői 
összefoglalójának is). Nevéből adódó fő feladata a figyelemfelkeltés, éppen ezért még a gyakorlott tranzakciós 
tanácsadó cégek is nagy hangsúlyt fektetnek minden mondat, szó tökéletességére, a dizájn kiemelt szerepet 
kap. A teaser a belépő a befektető érdeklődésébe, nincs mese, ütnie kell. 

 

NDA – Non-Disclosure Agreement (Titoktartási megállapodás): A befektetők számára azok az értékes cégek, 

akiknek a titkait a versenytársak is előszeretettel olvasgatnák, ezért elengedhetetlen a bizalmas információ 
megfelelő jogi védelme. Egy befektetési döntés a cég szempontjából érzékeny információ birtokában hozható 
csak meg, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az információ ne kerülhessen a szükséges körön kívülre. A titoktartási 
megállapodás a bizalmas információ továbbadásának jogi felelősségét szabályozza. Bár nem nyújt 100%-os 
védelmet a visszaélés ellen, a komolytalan próbálkozókat eltérítheti szándékuktól. 

 

Üzleti terv, vagy Információs memorandum: A titoktartási megállapodás aláírása után a befektetők részletesebb 
betekintést nyernek a társaságba, jellemzően az üzleti terv, vagy információs memorandum formájában. E 
dokumentumok részletesen bemutatják a befektetési lehetőséget, a társaság tevékenységét, piacait, a cég 
működését, pénzügyi helyzetét, terveit, stb. 

 

Indicative offer (Indikatív ajánlat): Tartalmát tekintve szándéknyilatkozat jellegű dokumentum, melyet a 
befektető jelölt állít ki az üzleti terv kiértékelése után a társaság által meghatározott befektetési lehetőségre 
vonatkozóan. A dokumentumban a befektető jelölt rögzíti, hogy milyen jellegű befektetést milyen áron kíván 
megvalósítani, és részéről ennek milyen feltételei vannak. Leggyakrabban egy teljeskörű átvilágításhoz 
(számviteli, jogi, adózási, IT) kötik az indikatív ajánlat érvényességét. 

 

Term sheet (Előszerződés): A későbbi szerződés fő feltételeit tartalmazó jogi dokumentum, melyet a felek közös 
megállapodással hoznak létre. Célja, hogy az ismert kulcskérdésekben előre ki legyen jelölve a tárgyalási 
mozgástér és fókuszáltan lehessen kitárgyalni a végső szerződést. 

 

Binding bid (Kötelező ajánlat): Az átvilágítás után – amennyiben a befektető továbbra is érdeklődik a befektetési 

lehetőség iránt – a term sheet birtokában egy kötelező érvényű ajánlatot tesz a társaság tulajdonosainak. Mivel 
ebben a pillanatban a befektető már átvilágította a társaságot, csak különös esetben állhat el az ajánlattól. 
Ilyen például, ha a társaság tulajdonosai az átvilágítás során szándékosan félrevezették a befektetőt, vagy olyan 
jelentős változás áll be a társaság üzleti kilátásaiban, ami elérhetetlenné teszi az üzleti tervben szereplő 
várakozásokat. Ezen utóbbi feltételek teljesülése igen nehezen megítélhető, nem véletlen hát, hogy mindkét 
oldalon tapasztalt jogász csapatok sorakoznak fel egy-egy komolyabb befektetés esetén. 

 

 

A fenti felsorolásból a teaser és az üzleti terv az a két dokumentum, mely tisztán a társaság tevékenységével, 
lehetőségeivel foglalkozik, s szintén közös bennük, hogy befektető explicit, vagy implicit módon dönt az 
elolvasásukat követően. Amennyiben a befektető fantáziáját nem ragadta meg az olvasott anyag, nem kapott 

egy világos, konzisztens képet a társaság elképzeléseiről, úgy nem fog időt pazarolni rá, hanem előveszi helyette 
egy másik társaság anyagait.  

A teaser és az üzleti terv általában a potenciális befektetők megkeresése előtt készül, kiemelt szerepük miatt 
célszerű bőséges időt szánni az elkészítésükre, valamint megfontolandó tanácsadó bevonása is a profizmus 
erősítése érdekében. Egy ügyesen hangolt teaser és egy profi üzleti terv megsokszorozhatja az érdeklődő 
befektetők számát és ezzel kitágítja a társaság lehetőségeit is.  
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3.2.2 Elvárások az üzleti tervvel szemben 

 

Egy üzleti terv esetén valótlan lenne azt állítani, hogy összeállítható egy tartalmi elemeket tartalmazó örök 
érvényű lista, melyen egyfajta checklist-ként végigmenve megalkothatjuk a minden esetben befutó üzleti tervet. 
Minden vállalkozás más és más kihívásokkal találkozik, tevékenységükben eltérő kulcstényezők fognak szerepet 
játszani, különböző befektetők pedig eltérő információkra lesznek kíváncsiak. Megfogalmazhatók ugyanakkor 
olyan általános elvárások, melyeket az adott konkrét helyzetre alkalmazva jó kiindulási alapot kaphatunk.  

Az üzleti tervnek mindenek előtt hitelesnek kell lennie, a benne levő információ ellenőrizhető kell legyen egy 
későbbi átvilágítás során. Minél inkább külső, független forrásokra tudunk hivatkozni, annál erősebb a befektető 
által érzékelt transzparencia és hihetőbb a sztori (néhány független adatforráshoz lásd a 1. táblázatot). A 
transzparenciát tovább erősíti, ha a társaságban rejlő lehetőségek mellett a kockázatok egy részét is bemutatjuk 

az üzleti tervben. Az üzleti tervet olvasók közül ugyanakkor nem mindenki fog végül befektetni a társaságba, így 
nem célszerű olyan cégspecifikus információt megosztani, ami értékes lehet a versenytársak számára és 
felhasználható lehet a társasággal szembeni versenyben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázat – publikus adatforrások 

 

 

Az üzleti tervben megfelelően kell tudni prezentálni a piac ismeretét. A piac az a harctér, amin a társaságnak 

nap mint nap meg kell küzdenie, jövőbeli teljesítménye attól függ, hogy mennyire tud megfelelő választ adni a 
piac kihívásaira. A piac bemutatása kettős célt szolgál: egyrészt bemutatja a potenciális befektetőknek az 
általuk esetleg nem ismert piacot, másrészt bizonyítja a cégvezetés piacismeretét. Az utóbbinak egy induló 
vállalkozásnál kiemelt jelentősége van, hiszen a társaság múltbeli teljesítménye még nem ad garanciát erre. 
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Adat Adatforrás 

Magyar termelési és fogyasztási adatok  Központi Statisztikai Hivatal 

Népszámlálási adatok  Központi Statisztikai Hivatal, 

EUROSTAT 

Nemzetközi statisztikák EUROSTAT, World Bank, OECD, WHO, 

CIA-The World Factbook stb. 

Pályázati kiírások, pályázati információk  www.pafi.hu, http://eupalyazatiportal.hu 

stb 

Iparági statisztikák Iparági szövetségek 

Üzleti előrejelzések, trendek Iparági szövetségek, tőzsdei vállalatok 

Nemzetgazdasági előrejelzések Magyar Nemzeti Bank 

Fogyasztási tendenciák, 

marketingtanulmányok 

Piackutató cégek 

  

 



A befektetők nagy része fel fogja tenni magában a kérdést, hogy miért éppen ebbe a vállalatba fektessen, 
amikor az iparágban rengeteg hasonló tevékenységet végző cég van? Mi az az egyedi lehetőség, amit csak 
ezzel a társasággal érhet el? A társaság egyedisége a legtöbb esetben kulcskérdés, így erre határozott 
elképzeléssel kell rendelkeznie a vezetésnek. Az egyediség származhat piaci pozícióból (internetes cégek 
esetében az első belépő jellemzően hosszabb távon vezető pozíciót tud megtartani magának), technológiai 
előnyből, belső folyamatokból (hatékonyabb, vagy rugalmasabb gyártás, innovatív K+F stb.), népszerű 
márkanévből stb. Bármi is legyen az, az üzleti tervben megfelelő részletességgel be kell mutatni. 

Alapos piacismeret és a társaság egyediségéből fakadó versenyelőny adja meg az alapját a stratégiának és 
azon keresztül a sztorinak. A befektető megnyeréséhez olyan sztorit kell összerakni, melyben fantáziát talál és 
beleszeret a befektető. Ez egyértelmű célok és stratégia nélkül elképzelhetetlen, enélkül nem lesz hiteles a cég 
vezetése. Ez igaz a befektetőkkel szembeni elvárásokra, a jövőbeli együttműködés jellegére is. 

Végül, de nem utolsósorban a társaságnak az egész befektetési folyamat során kellő határozottságot és 
profizmust kell sugallnia. A befektető nem kizárólag az üzleti terv alapján dönt, a befektetési folyamat során 
impulzusok érik a társasággal kapcsolatban, a megállapodás sikerét pedig bármelyik apró impulzus alááshatja. 
Impulzus alatt értjük itt többek között az üzleti terv formai kinézetét, az érvelés megalapozottságát, de ide tartozik 
az üzleti tervet követő prezentáció, megbeszélés során tanúsított felkészültség, a határidők betartása, 
információszolgáltatás minősége az átvilágítás során, stb. 

 

 

3.2.3 Üzleti terv részei 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A vezetői összefoglalót igen gyakran tekintik az üzleti terv bevezetőjének, mely bemutatja a cég tevékenységét, 
esetleg az üzleti terv célját, de annál nem megy tovább. Ez igen komoly hiba, hiszen a döntéshozók ideje 
jellemzően nem engedi meg, hogy egy több tízoldalas dokumentumot végigolvassanak, számukra az anyag 
elején lévő vezetői összefoglaló lesz a kiindulási alap, melyhez esetleg hozzáolvassák a dokumentum számukra 
releváns további részeit. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vezetői összefoglaló az üzleti terv legfontosabb része, 
komplett egésznek kell lennie, egyértelmű üzenetekkel a befektetők számára.  

Tartalmát tekintve igen sokféle vezetői összefoglaló képzelhető el annak függvényében, hogy milyen célból 
készül az üzleti terv, milyen típusú befektető a célközönség és a társaság mely jellemzőit akarjuk kidomborítani a 
számára. Általános elvárás, hogy összefoglaló jellege miatt új információt ne tartalmazzon és két A4-es oldalnál 
ne legyen hosszabb. Egy megfelelően strukturált, tömör összefoglaló sokkal jobban ellátja funkcióját, mint egy 

részletes, de nehezen átlátható verzió. 

 

Általánosságban az alábbiak a vezetői összefoglaló célszerű tartalmi elemei: 

• A vállalkozás rövid bemutatása, története; 

• Termékek, szolgáltatások, tevékenység rövid bemutatása; 

• A vállalkozás piacon elfoglalt helye, célpiacok, főbb ügyfelek; 

• Marketing stratégia; 

• Kik a fő beszállítók, stratégiai partnerek; 

• A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül felhasználásra? 

 

 

II. A vállalkozás bemutatása 

 

Az üzleti tervet jellemzően a társaságot és az üzleti lehetőséget csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismerő 
befektetők számára írjuk, így az első lépés a vállalkozás bemutatása kell legyen. Ez a rész tulajdonképpen az üzleti 
terv bevezetője, ahol képbe helyezheti magát a befektető a társaság tevékenységével kapcsolatban.  
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A vállalkozás bemutatásának az alábbi kérdésekre kell választ adnia: 

• Mikor, milyen céllal alakult meg a társaság? 

• Milyen iparágban tevékenykedik? 

• Mik a fő a termékei/szolgáltatásai? 

• Milyen fogyasztói igényt elégít ki? 

• Kik a vevők? 

• Mik a fő piacok? 

• Fő telephelyek? 

• Hogy néz ki a tulajdonosi összetétel? 

• Milyen célból készült az üzleti terv? 

 

Egy, a vállalathoz érzelmileg közel álló tulajdonos, vagy cégvezető akár órákig is képes hatalmas lelkesedéssel 
beszélni a cégről, ha arra kérik, hogy mutassa be, és bárkit meggyőz arról, hogy a világ legzseniálisabb cégéről 
van szó. Az üzleti terv készítésénél erre a skill-re nagy szükség van, ugyanakkor a műfaji korlátok miatt a 
terjedelemre figyelni kell, és oly módon kell megírni az üzleti tervet, hogy az világosan követhető, konkrét legyen 
és kihangsúlyozza a társasággal kapcsolatos lényeges, különleges pontokat.  

A vállalkozás bemutatása c. rész az üzleti terven belül csupán kijelöli a társaság tevékenységének körvonalait, 
illetve bemutatja azt az üzleti szituációt, amely az üzleti terv megírására késztette a társaságot. A részleteket az 
üzleti terv későbbi elemei tartalmazzák. 
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A PharmaX Kft. az 1980-as évek végén jött létre egy egyedülálló gyógyhatású készítmény gyártására és 

forgalmazására. Az évek során a társaság széles termékpalettát fejlesztett ki a gyógyszeripar egyik ágában, az 
egészségmegőrző készítmények szegmensében. A társaság 100%-ban magyar magántulajdonban van, ma 
több száz főt foglalkoztat, gyártóbázissal rendelkezik Székesfehérvárott, raktárral Nyíregyházán és Budapesten, 
ahol a cég központja is van. A PharmaX Magyarországon és a magyar ajkú területeken kivételesen erős 
márkanévvel rendelkezik (az értékesítés 90%-a ezekről a területekről származik), ugyanakkor nemzetközi szinten 
további márkaépítésre van szüksége. A társaság termékeit nemzetközi szinten forgalmazza, vevői a gyógyszer-
nagykereskedők, illetve kiskereskedelmi láncok. A társaság külföldi terjeszkedése a márkanév értékesítésben 
betöltött nagy szerepe miatt lassú volt az elmúlt években, a PharmaX külföldi akvizíciókkal kívánja 
megtámogatni a piacszerzést. A nemzetközi terjeszkedéshez 10 milliárdFt tőkebevonást tervez végrehajtani a 
társaság.  

 

 

III. A tevékenységek és a termékek, szolgáltatások részletes bemutatása 

 

A társasággal való részletes megismerkedés első lépése a tevékenységének a megértése. Mi az, amivel a 

társaság foglalkozik, milyen termékekre, szolgáltatásokra terjed ki a tevékenysége? Csupán fejlesztés, vagy 
gyártás és értékesítés is tartozik a tevékenységi körbe? Milyen szolgáltatásokkal támogatja meg termékeinek 
értékesítését? A tevékenységi kör pontos megismerése elengedhetetlen a befektető számára, hogy értékelni 
tudja a cég piaci potenciálját, fel tudja mérni a versenytársakat, valamint el tudja dönteni, hogy ő maga mivel 
tud hozzájárulni a társaság sikeréhez.  

A tevékenységek leírása mellett legalább annyira jól mutatja be a társaságot az, amivel nem foglalkozik. 
Jellemzően nagyon kevés olyan vállalat van, amely a termék előállításának teljes folyamatát saját maga végzi, a 
termékek és szolgáltatások több vállalat folyamatainak bonyolult egymásutániságának eredményeként jönnek 
létre. A szakirodalom ezt hívja értékláncnak (az értéklánccal kapcsolatban lásd Chikán, 2008). Az iparág múltbeli 
fejlődésétől, a benne működő cégek stratégiájától kezdve, a szabályozási környezeten át a vevői igényekig 
rengeteg tényező határozza meg, hogy egy vállalat e folyamatok közül mit végez saját maga és mit szervez ki. 

Amennyiben egy mobiltelefon esetében a dizájn egy fontos döntési szempont a készülék megvásárlói szemében, 
de a WiFi jelfogó képessége például nem az, úgy várhatóan a gyártó saját maga fogja végezni a tervezést, míg 
a WiFi eszközt egy megbízható, de olcsó beszállítótól fogja megrendelni. 

 

 



A termékek és szolgáltatások bemutatásánál törekedni kell arra, hogy laikus szemmel is érthető legyen a 
leírásunk, de mégis kellő részletet közöljünk ahhoz, hogy abból következtetni lehessen a versenytársakra és a 
vevői csoportokra. A technikai részleteket célszerű a mellékletbe elhelyezni, vagy akár a tárgyalások csak egy 
későbbi fázisában elérhetővé tenni. 
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A PharmaX Kft. egészségmegőrző termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A 
társaság kutatóközpontja Budapesten található, a termékskála teljes egészében saját fejlesztésű termékeket 
tartalmaz. A cég Székesfehérváron gyártóbázissal rendelkezik, ugyanakkor a por-formájú készítmények 
gyártását kiszervezte a társaság, azokat egy budapesti gyógyszerüzemben állítják elő és szállítják a budapesti 

raktárba.  

A társaság vevői a gyógyszer-nagykereskedők, illetve kiskereskedelmi láncok (patikák, drogériák, benzinkutak, 
szupermarketek stb.), akik elosztó raktáraiba a PharmaX fuvarozókkal szállíttatja a termékeit belföldön és 
külföldön egyaránt.  

A társaság termékei megcélzott célcsoportok szerint vannak termékcsaládokba rendezve. Mindegyik 
termékcsalád saját márkával van ellátva, de tartalmazza a PharmaX márkanevét is. A „BébiX” termékcsalád 
várandós anyák számára tartalmaz a terhesség különböző szakaszaira megfelelő étrend-kiegészítő és 
immunerősítő készítményeket; az „Aranykor” termékcsalád az 55év fölöttieket célozza immunerősítő, illetve 
gyakori időskori betegségek (látászavar, izületi problémák, stb) megelőzését segítő készítményekkel. A társaság 
ezen kívül különféle multivitamin és C-vitamin termékkel rendelkezik, termékeit 20-80 darabos kiszerelésekben 
értékesíti. 

 

 

 
IV. Piaci potenciál, versenyhelyzet elemzése 

 

Induló, vagy terjeszkedés előtt álló vállalkozásoknál kiemelt szerepet kell kapnia a növekedési lehetőségek 
elemzésének. A befektető számára ez mutatja meg, hogy a menedzsment ismeri a piacot és tisztában van a 
társaság lehetőségeivel. A befektetők meggyőzése mellett ez a gyakorlat természetesen magának a 
menedzsmentnek is igen hasznos, előkészíti a stratégiaalkotásban való strukturált gondolkodást. Ennek a 
fejezetnek az alábbi kérdésekre kell választ adnia: 

• Milyen vevőszegmensek számára milyen értéket képviselnek a társaság termékei, szolgáltatásai? 

• Hogy néz ki az iparág szerkezete? 

• Kik a versenytársak? 

• Mi teszi egyedivé a társaságot? 

• Mekkora a célpiac? 

 

Vevőszegmensek elemzése 

A vevőszegmens elemzés célja, hogy feltárja számunkra, hogy a vevők miért részesítik előnyben az egyik vállalat 
termékeit a másikéval szemben, mennyire könnyen tudják megkülönböztetni magukat a versenyző vállalatok, 
illetve milyen speciális igényeik vannak az egyes szegmenseknek.  

A vevőszegmens a vevők olyan csoportja, akik számára a hasonló termékjellemzők hasonló hasznosságúak. A 
vevők szegmentálásához nagyfokú piacismeret szükséges, hiszen nincsenek általános érvényességű szegmensek, 
minden tevékenység más-más szegmentálást kíván meg. Éppen ezért az üzleti terv olvasójában nagyon pozitív 
benyomást tehet egy igényes elemzés.  

 



Szegmentálás lépései 

 

1. Szegmentálási szempontok definiálása: Mi alapján tudjuk megkülönböztetni egymástól az egyes vevői 
csoportokat? B2C értékesítés esetén legtöbbször nem, kor, életvitel, jövedelem alapján lehet egységes 
szegmenseket képezni, míg B2B esetben tevékenység, méret, stratégia képezhetik alapját a 
szegmentálásnak. 

 

2. Szegmensek létrehozása: A definiált szempontok alapján egy többdimenziós mátrixot kapunk, melyben úgy 
kell kiválasztanunk a vevői csoportokat, hogy azokon belül erős legyen a homogenitás, a csoportok között 
pedig jól megkülönböztethető eltérések legyenek. Nem szükséges a mátrix minden variációját vevői 

csoportként azonosítanunk, illetve össze is vonhatunk csoportokat. Jellemzően 5-6 szegmens kijelölése 
megfelelő az elemzés szempontjából. 

 

3. Egyes szegmensek igényeinek feltárása: Milyen termékjellemzőket részesítenek előnyben az egyes csoportok? 
Mi fontosabb nekik, az ár, vagy a dizájn, a teljesítmény, a megbízhatóság, stb? Milyen szolgáltatást várnak 
el? Márkahűek, vagy a promóciókat keresik? 

 

4. Egyes szegmensek kiszolgálásának addicionális költségei: A vevőcsoportok speciális igényei milyen extra 
költséget jelentenek? Érvényesíthetők-e az árban a magasabb költségek? 

 

Az iparág szerkezetének elemzése 

 

A versenyhelyzet elemzésének gyakran alkalmazott módja az iparági szerkezet elemzése. Az elemzés célja 
feltárni az iparágon belüli erőviszonyokat, valamint a külső fenyegetettséget és ezáltal meghatározni az iparág 
nyereségességét. A legismertebb iparág elemzési modell a Michael Porter nevével fémjelzett Porter 5 erő modell. 
Ebben a modellben a helyettesítő termékek, a vevők és a szállítók alkupozíciója, a belépési és kilépési korlátok, 
valamint az iparágon belüli verseny intenzitása határozza meg a várható nyereségességet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ábra – Porteri 5 erő modell 
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Helyettesítő termékek létezése nagymértékben korlátozhatja az iparági szereplők lehetőségeit, hiszen egy pont 
után versenytársakként lépnek fel. A rövid távú légiközlekedésnek például alternatívát jelentenek az Európa több 
országában működő gyorsvasutak, melyek városközpontból városközpontba szállítják az utasokat, megkímélve 
őket a repülőtérre jutás kényelmetlenségeitől. Hosszabb utak esetén viszont jelentősebbek a repülés előnyei.  

A belépési és kilépési korlátok az új versenytársak megjelenésének és a régiek iparágból való kilépésének 
valószínűségét határozzák meg. Belépési korlátok közé olyan tényezők tartoznak, mint például speciális 
szakismeret, eszközök birtoklása, de ide tartoznak a technológiák, szabadalmak, valamint engedélyköteles 
iparágak esetén az engedélyhez való hozzájutás korlátossága, időigénye is. A tőkeigény jellemzően nem szokott 
belépési korlátnak minősülni, hiszen jó projekt esetén általában könnyű forráshoz jutni. A belépési korlátok 
létezése csökkenti a versenyt az iparágon belül. Kilépési korlátok akkor merülnek fel, ha még akkor sem éri meg 
elhagyni az iparágat, ha a tőkeköltséget el nem érő hozamot realizál a társaság. Ez elsősorban tőkeintenzív 

iparágakban fordulhat elő, ahol minimális hozam mellett is jobban megérheti folytatni a termelést, mint áron alul 
likvidálni az eszközöket és elhagyni az iparágat. Kilépési korlátok mellett a verseny nehéz piaci környezetben is 
csak lassan mérséklődik, jellemző a kivárási taktika: abban reménykednek, hogy valaki más lép ki először. 

Vevők alkupozíciója azt mutatja meg, hogy az iparág cégei mennyire vannak kiszolgáltatva a vevőknek, 
mennyire a vevő diktálja a feltételeket, mennyire könnyen tud váltani. Általánosságban elmondható, hogy minél 
személyre szabottabb terméket/szolgáltatást állít elő egy iparág, a vevők alkupozíciója annál gyengébb. 
Amennyiben viszont kevés számú nagy vevője van az iparágnak, úgy a vevőknek erős lesz az alkupozíciója, 
hiszen egy vevő nagy volument köt le és kevés alternatív vevőnek értékesíthető a termék. 

A szállítók alkupozíciója azt határozza meg, hogy az iparág a vevőktől származó bevétel milyen hányadát tudja 
megtartani magának. A vevők alkupozíciójához hasonlóan itt is a relatív méret, számosság, kiszolgáltatottság 
fogja meghatározni az erősségét. A Tesco például olyan jelentős volument rendel beszállítóitól, hogy más 
iparágakban ismeretlen szállítási és fizetési feltételeket tudott kiharcolni magának.  

Az iparági verseny intenzitása és jellege a külső tényezőkre adott egyéni válaszok eredőjeként alakul ki. A 
tevékenység jellege, az iparág múltbeli fejlődési pályája, az egyes versenytársak által választott stratégia 
határozza meg, hogy az iparágban jellemzően árverseny alakul-e ki, vagy pedig egy-egy vevőszegmens minél 
teljesebb kiszolgálására rendezkedik-e be az iparág. Illetve azr, hogy milyen intenzíven lépnek fel egymással 
szemben a versenytársak. 

A porter-i 5 erő modell segítségével strukturált módon tudjuk bemutatni az iparági szerkezet fő jellemzőit és 
kvalitatív magyarázatokkal szolgálhatunk a várható nyereségesség mértékére. A modell jellemzően statikus, egy 
pillanatképet elemez, ugyanakkor célszerű dinamikusan is vizsgálni a tényezőket. Befektetői szempontból fontos 
kérdés, hogy hogyan néz ki most az iparág, de mindenkit az foglalkoztat, hogy milyen látható folyamatok vannak 
már jelenleg mozgásban és ezek hogyan fogják formálni az iparágat és ezekre milyen válaszlépések hozhatók. 

 

Versenytársak elemzése 

 

Ahhoz, hogy sikeresek lehessünk egy iparágban, ismernünk kell a versenytársainkat az erősségeikkel, 
gyengeségeikkel együtt. A versenytársak elemzésének célja, hogy bemutassuk a hasonló piaci igényt kielégítő 
versenytársakat és a piaci rést, melyet megcélozva sikert érhetünk el.  

A versenytársak elemzésnek legalább az alábbi információkat tartalmaznia kell: versenytársak árbevétele, piaci 
részesedése, stratégiája, fő termékei, szolgáltatásai, megcélzott vevőszegmensek, tőkeerő, tulajdonosi háttér. A 
fő termékjellemzők alapján nagyon beszédes ábrák készíthetők, melyek bemutatják, hogy a versenytársak hova 
pozícionálják termékeiket pl. ár-minőség dimenziók mentén. A versenytársakról célszerű minden olyan információ 
bemutatása, mely befolyásolja, hogy milyen stratégiát célszerű választanunk, ill. hogy a versenytársak vélhetően 
milyen válaszlépést fognak/lesznek képesek meglépni.  

 

Mi teszi egyedivé a társaságot? 

 

Egy vállalatnak akkor van létjogosultsága, ha a fogyasztói igényeket jobban tudja kielégíteni, mint a 
versenytársai. Akkor lesznek visszatérő vevői, ha ugyanazt a terméket olcsóbban állítja elő, vagy pedig 
ugyanazért a pénzért jobb terméket képes nyújtani, röviden: versenyelőnnyel rendelkezik. Műszaki végzettségű 
feltalálók gyakran esnek abba a hibába, hogy egy technikailag releváns újítás kapcsán nem mérik fel, hogy 
annak az üzleti innovációs ereje mekkora, kik lesznek a vevők és számukra miért jelent hatalmas újdonságot a 
termék, pedig enélkül az nem lesz piacképes. 
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Amennyiben elvégeztük a versenytársak elemzését, rendelkezésünkre áll a versenyelőny megállapításához 
szükséges információ. Miben nyújt újat a termékünk? Mely termékjellemzőkben jelent előrelépést? Mennyire 
könnyen másolható? Milyen belső folyamatok azok, amik biztosítják, hogy ezek az előnyök a jövőben is 
fennmaradnak?  

 

Célpiac mérete 

 

A célpiac méretének bemutatása a piaci potenciál egyik kvantitatív eszköze, amely jó lehetőséget kínál a 
befektetőnek, hogy a versenyhelyzetből adódó piacszerzési esélyek fényében felmérje a társaság jövőbeni 
potenciális méretét. Erre főleg induló vállalkozások, vagy új piacokra való belépés esetén van kiemelt szükség, 

hiszen nem állnak rendelkezésre adatok a társaság piaci teljesítményéről.  

A piac méretének becslése történhet top-down és bottom-up módszerrel is. A top-down módszer lényege, hogy 
az iparág méretéből indulunk ki és onnan bontjuk le a társaság részpiacának szintjéig a számokat, míg a bottom-
up megközelítésben a megcélzott vevőszegmensek mérete és a potenciális fogyasztás alapján építjük fel a 
becslésünket.  
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PharmaX Kft. iparágának szerkezeti áttekintése 

Helyettesítő termékek: A PharmaX által gyártott és forgalmazott termékek az egészség megőrzését szolgálják, 
így helyettesítőnek nevezhetők azok a termékek, vagy szolgáltatások, melyek az egészséges életmódot segítik 
elő. Ilyen például a változatos, egészséges táplálkozás, vagy a rendszeres sportolás. Mivel ezek a lehetőségek 
korábban is a fogyasztók rendelkezésére álltak, nem számítunk komoly fenyegetettségre a helyettesítő 

termékek oldaláról. 

Belépési korlátok: A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények engedélyeztetése és gyártása szigorú állami 
szabályozás alá esik, mely belépési korlátokat támaszt új versenytársak számára. A termékek K+F igénye nem 
olyan jelentős, mint a gyógyszergyártás egyéb területein, viszont ezt ellensúlyozza a kiskereskedelmi, vénynélküli 
értékesítés révén erőteles márkanév-függőség. Összességében a belépési korlátok magasak, új belépők 
magas marketing költségekkel néznek szembe.  

Vevők alkupozíciója: A PharmaX közvetlen vevői gyógyszer-nagykereskedők és kiskereskedelmi láncok. A 
gyógyszer-nagykereskedői szektor Magyarországon erősen koncentrált, három nagykereskedő látja el a piacot 
(Hungaropharma, Phoenix Pharma, Teva). A patikák az ellátás biztonsága érdekében ugyanakkor két 
nagykereskedővel is kapcsolatban vannak, így a nagykereskedők alkupozíciója összességében alacsonynak 
nevezhető, árrésük az elmúlt években folyamatosan csökkent. A végfogyasztók egyes speciális termékek 
tekintetében erős márkahűséget tanúsítanak, így ezek esetében alacsony az alkupozíciójuk, prémium árazás 

érhető el. Általános termékek (multivitaminok, C-vitaminok) esetében ugyanakkor az ár az elsődleges döntési 
szempont, itt erős az alkupozíciójuk, könnyen váltanak. 

Szállítók alkupozíciója: A PharmaX minden stratégiai tevékenységet saját maga végez, a szállítók kritikus 
feladatokat nem látnak el. Az egyetlen kivétel a por-állagú termékek gyártása, amire hosszútávú stratégiai 
szövetséget kötött a társaság. A PharmaX többi beszállítója erős versenyben lett kiválasztva, alkuerejük 
alacsony. 

Iparági verseny: Az egészségmegőrző termékek magyarországi piacán a Béres Gyógyszergyár erős pozícióval 
rendelkezik, a PharmaX pedig folyamatosan növeli részesedését. A nemzetközi multik egyelőre a vitaminok 
terén léptek be, nagy árversenyt generálva. A termékdifferenciálásra és márkanév építésre érzékenyebb 
szegmensekben ugyanakkor nem alakult ki nagy verseny.  

Összességében az iparágban magas profitlehetőségek vannak a speciális egészségmegőrző termékek 

szegmensében, melyet a márkanevek nagy jelentősége miatt várhatóan a jövőben is könnyű lesz megtartani. 

 

 

 



V. Marketing és piacra lépési stratégia 

 

Ha meggyőztük a befektetőket, hogy innovatív, fogyasztói igényeket maximálisan kielégítő vállalat üzleti tervét 
olvassák, még nem ért véget a feladatunk. Az üzleti tervnek a vállalat egészét kell eladnia, a jó bevételtermelő 
képesség, hatékony működés és alacsony kockázatok hármasát. Egy jó termék önmagában nem elég, annak el 
is kell jutnia a fogyasztókhoz. A marketing stratégia ennek módját határozza meg. 

 

Marketing stratégia 

 

A marketing stratégia klasszikus modellje a 4P modell (product-price-place-promotion), mely a kielégíteni kívánt 

fogyasztói igény és célcsoportok kijelölése után a termékfejlesztés fázisától kezdve határozza meg az értékesítés 
módját.  

• Product (termék). Mi a termék, amivel az adott fogyasztói igényt ki akarjuk elégíteni? Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik? Mik azok a fő üzenetek, amit sugallni akarunk a termékkel kapcsolatban? 

• Price (ár). Milyen árképzési politikát folytatunk? Milyen árakon lesznek elérhetők a termékek? 

• Place (hely). Milyen értékesítési csatornát alkalmazunk? Kizárólagos értékesítési partnereket használunk? Az 
egyes értékesítési helyeken hol kerülnek kihelyezésre a termékeink? 

• Promotion (promóció). Milyen promóciós eszközökkel támogatjuk az értékesítést? Jutalmazzuk a hűséget? 

• A 4P-nek konzisztens négyest kell alkotnia, mely alkalmazkodik a célcsoport szokásaihoz és igényeihez. 
Nyilvánvalóan eltérő marketing stratégiát kell alkalmazni kedvezményeket vadászó ár-érzékeny célcsoport, 
valamint márkahű fogyasztók esetén. 

 

Piacra lépés 

 

Az értékesítés egy különleges esete, amikor új piacra lép be a vállalat. Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy 
nem rendelkezik az új piacról ismerettel, így ki kell választani a megfelelő stratégiát ezek megszerzésére. 
Lehetséges stratégiai lépések: export, franchise, stratégiai partnerség, akvizíció. 

Export esetén a vállalat saját kompetenciákat fejleszt ki az új piacot illetően és saját maga keresi meg a 
disztribúciós partnereket. Ezzel a stratégiával nehéz gyorsan növekedni, ugyanakkor előnye, hogy nem kíván 
komoly beruházást és a kontroll a társaság kezében marad. 

 Franchise megállapodások révén jól leírható működési renddel rendelkező tevékenységek vihetők be új 
piacokra. A gyorséttermek jellemzően így terjeszkednek. A megállapodás általános jellemzője, hogy a franchise-

ba adó egy éves díj fejében látja el a támogató funkciókat (beszerzés, marketing stb.) a franchise-ba vevő 
pedig egy franchise kézikönyvet kap, mely tartalmazza a tőle elvárt működés részletes leírását. A franchise 
rendszer tagjai általában ugyanazon márkanév alatt tevékenykednek. E piacra lépési stratégia nem igényel 
komoly tőkét a franchise-ba adó részéről, ugyanakkor csökken a működés feletti kontroll, ami a márkanév 
használat miatt reputációs kockázatokat jelenthet. 

Hasonló tevékenységet végző, de egymással erős versenyben nem lévő cégek esetén gyakoriak a stratégiai 
szövetségek és joint venture-ök. A felek kölcsönös előnyök reményében döntenek együttműködésük 
erősítésében, mely kiterjedhet egy-egy fejlesztésre, vagy új piacokra is. Például egy hazai lakossági festékeket 
gyártó vállalat és egy külföldi lakossági burkolóelemekre fókuszáló cég dönthetnek úgy, hogy kölcsönösen segítik 
egymás belépését a másik országába, hiszen nem versenytársai egymásnak, de ugyanazokat a disztribúciós 
csatornákat használják. A stratégiai partnerségen keresztül viszonylag gyors növekedés érhető el, de potenciális 
konfliktusokkal kell számolni egy nem kellően jól kiválasztott partner esetén. 

Akvizíciókkal való terjeszkedés az egyetlen olyan forma, ahol nem csak piaci ismeret birtokába jut a társaság, 
hanem ügyfeleket és termelő kapacitást is szerez, éppen ezért külföldi versenytárs felvásárlása mindig is 
közkedvelt terjeszkedési forma volt. Hátránya, hogy nagyon nagy a tőkeigénye és a felvásárolt cég integrálása a 
menedzsment részéről komoly figyelmet és speciális képességeket igényel. A nagy növekedési lehetőségek miatt 
a magántőke befektetők nagy szeretettel finanszíroznak akvizíciós terjeszkedési stratégiát.  
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VI. Működés, beszállítók 

 

Amennyiben az üzleti terv sikert ér el és a befektetők biztosítják a társaság számára a szükséges forrásokat, 
megkezdődhet a tervek végrehajtása és a társaság remélhetőleg megkezdi a kívánt növekedést. A 
korábbiakban azt tárgyaltuk, hogy miként mutatható be piaci oldalról a társaságban rejlő potenciál, ugyanakkor 
a növekedést a belső működésnek is alá kell támasztania, hiszen a termékeket le kell gyártani, a szolgáltatások 

nyújtásához pedig rendelkezésre kell állnia a képzett munkaerőnek. A befektetők meggyőzéséhez a társaság 
működését is megfelelően be kell tudni mutatni. Különösen fontos ez egy induló vállalkozás esetén, ahol múltbeli 
eredmények még nem mutathatók fel ezen a téren.  

A működés bemutatása során a legfontosabb annak a feltérképezése, hogy milyen folyamatok révén jön létre a 
termék, vagy a szolgáltatás, valamint hogy mely folyamatok a versenyképesség zálogai. Befektetői szempontból 
két fontos szempont van a folyamatokkal kapcsolatban: a vállalat versenyképességét meghatározó tényezők a 
vállalaton belül helyezkedjenek el (pl. innovatív termékek fejlesztői munkája ne legyen kiszervezve); és skálázható 
legyen a cég működése, bővíthetők legyenek a szűk keresztmetszetek (tanulható, átadható legyen a folyamat). 
A fentiek bemutatása mellett a társaságnak kész tervvel kell rendelkeznie a kapacitás bővítésére, tudnia kell, 
hogy a jelenlegi erőforrásokkal meddig fokozható a termelés, illetve milyen további beruházásokra lesz szükség 
az értékesítés tervezett felfutása mellett. Amennyiben ezek bemutathatók, úgy a befektető biztosnak érezheti a 
versenyképesség jövőbeni megőrzését és a növekedés megvalósíthatóságát.  

Termelő vállalatok esetében a növekedés legnagyobb gátját a termelőeszközök kapacitása jelenti, jellemzően 
egy-egy bonyolultabb lépést végző, drágább gép a szűk keresztmetszet. A kapacitás bővítése ebben az esetben 
csupán tőke kérdése. Ezzel szemben a szolgáltató szektorban jellemzően emberi munkaerő áll az értékesített 
szolgáltatások mögött, így a növekedéshez megfelelő képességű alkalmazottakat kell felvenni és betanítani, 
amihez komoly tőkére nincs ugyan szükség, de rendkívül időigényes folyamat és a tapasztalt kollégák idejének 
nagy részét is leköti, így a gyors növekedés a minőség rovására mehet. 
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A PharmaX nemzetközi piacai nagyban hasonlítanak a hazai piacra abban, hogy igen erős belépési korlátot 
jelentenek a már jelenlévő márkanevek és a márkahűség. A társaság vezetése akvizíciókkal kívánja erősíteni 
nemzetközi terjeszkedését, elsősorban szűk termékkínálattal rendelkező specialista márkákat kívánnak 
felvásárolni a kiválasztott országokban. Az akvizíciót követően első lépésként a felvásárolt márkanév alatt 
kívánják a hazai piacon már létező termékekkel bővíteni a termékkínálatot, 3-5 éves időtávban pedig 
konszolidálni kívánják a termelést.  

A társaság 10-15 potenciális célpontot azonosított a közép-kelet-európai régióban és az elkövetkező 3 évben 
4-5 akvizíciót kíván végrehajtani, a preferált országok Lengyelország és Románia (a régió piacainak 
összehasonlításáról lásd XX. mellékletet). Az ügyvezetés becslése szerint a rendelkezésre álló 2 mrdFt 
készpénzen felül 10 mrdFt tőkebevonással finanszírozható a 3 éves akvizíciós terv végrehajtása, mely a termelés 
konszolidálása nélkül éves szinten 35%-os megtérülést biztosít, konszolidálással együtt a társaság becslése szerint 
45 %-os hozam érhető el (lásd a pénzügyi tervet). 

 

A PharmaX Kft. tevékenysége az egészségmegőrző termékek előállításának és értékesítésének teljes 
folyamatát lefedi, saját maga végzi a K+F tevékenységet, elemi alapanyagokból a termékek előállítását, 
csomagolását, a nagykereskedőkön és kiskereskedelmi láncokon keresztüli értékesítést és a marketinget. 
Egyedül a por-állagú készítmények gyártása van kiszervezve, de a K+F-et és az értékesítést a társaság végzi. 

A fejlesztő csapat jelenleg 20 főből áll, akik mind diplomás gyógyszerészek. A csapat évente 5-6 terméket 
fejleszt ki, munkájukat projekt menedzsment rendszerrel támogatja a vállalat, mellyel a felsővezetés 
folyamatosan figyelemmel tudja követni a kutatások állapotát és az eredmények várható időpontját. A K+F 
csapat irányítását a cég alapítása óta ugyanaz a vezető kutató látja el. (folyt. köv.) 

 

 



 

 

VII. Szervezeti felépítés és irányítás, HR policy 

 

Egy társaság szervezeti felépítése rengeteget elárul a cég szervezettségéről, működéséről, belső folyamatairól, a 
HR pedig a munkatársak megtartásáért és új munkaerő felvételéért felelős vállalati funkció, ezért célszerű 
részletesebben foglalkozni ezekkel az üzleti tervben. A befektetőt első sorban az érdekli, hogy mennyire működik 
hatékonyan a társaság, kik a stratégiai fontosságú, fő döntéshozó személyek a cégen belül, őket milyen 
eszközökkel, kompenzációs csomagokkal köti magához a társaság, illetve egy növekedési sztorit mennyire tud 
lekövetni a HR új alkalmazottak felvételével és képzésével, illetve milyen szervezeti változásokra lesz szükség a 

befektetés megvalósulása esetén. 

 

Szervezeti felépítés 

 

A vállalatok szervezeti felépítése kapcsán három alapstruktúrát szokás megkülönböztetni az alapján, hogy mi a 
munkamegosztás elsődleges szempontja. Ezek: i) funkcionális szervezet, ii) divizionális szervezet, iii) mátrix szervezet 
(a szervezeti formákról részletesen lásd Dobák, 2006).  

A funkcionális szervezet a klasszikus szervezeti felépítésnek nevezhető, mely a legtöbb vállalatban napjainkban is 
megtalálható. Lényege, hogy a munkamegosztás a vállalati funkciók (Beszerzés, Termelés, Értékesítés, HR, 
Pénzügy, stb) alapján szerveződik. E szervezetekben jellemzően erős a hierarchia, a felsővezetés tartja kézben a 
döntéseket. Hatékony irányítási forma lehet stabil piaci, tudományos-technikai környezet, valamint könnyen 

áttekinthető termelési folyamat esetén (Grochla, 1982, Ansoff-Brandenburg, 1971 in Dobák, 2006) 

A divizionális szervezet a stratégiai és operatív feladatok szétválasztásának gondolatára épül, a munkamegosztás 
elsődleges szintje tárgyi vagy regionális elvű, azaz termékcsoportok, vevők, földrajzi értelemben vett piaci régiók 
alapján képeznek divíziókat, melyek rendszerint saját felelősséggel tartoznak a tevékenységükért költség-, vagy 
profitcenter formájában. A divíziókat központi feladatokat ellátó egységek támogatják, illetve ellenőrzik. A 
divizionális szervezet a növekvő vállalati méretek, erőteljes termelési, illetve termékdiverzifikáció, valamint a 
növekvő nemzetközi jelenlét trendjei mellett jött életre (Chandler, 1962 in Dobák, 2006). 

A mátrixszervezet az az irányítási forma, ahol az elsődleges munkamegosztást két szempont szerint egyszerre 
alkalmazzák. Egy funkcionális-regionális felbontású mátrixban például egy adott munkafolyamatnak egyszerre 
van egy funkcionális és egy regionális felelőse, akik egymással kooperálva hajtják végre a feladatot. Ez a 
struktúra kimondottan gyakori a multinacionális vállalatoknál. Jellemzője, hogy a konfliktusokat a formális 
szervezeten belül kezeli, gyakori interakcióra és együttes döntéshozatalra kényszerítve a feleket. A mátrixszervezet 

hatékony, amennyiben gyakran változó környezetben működik a vállalat, a feladatok pedig komplexek és 
változóak. Feltétele ezek mellett a szervezet magas fokú konfliktustűrő képessége (Dobák, 2006). 
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A gyártás a társaság székesfehérvári üzemében történik, egy 1000m2 alapterületű háromemeletes épületben 
két szinten. A PharmaX saját maga szerzi be a gyártáshoz szükséges alapanyagokat a vezető gyógyszeripari 
beszállítóktól. A gyártási folyamat viszonylag egyszerű. Az alapanyagokból keverő gépek hozzák létre a 
megfelelő keveréket, melyet aztán a tablettázó gépek tömörítenek tablettákká, egyes termékek további 
bevonatot kapnak. Ezután a csomagoló gépek megfelelően zárt csomagolásba helyezik azokat. A 
társaságnak jelenleg 3 keverő, 2 tablettázó, 1 bevonó és 2 csomagológépe van, a jelenlegi termelési 
volumenek mellett a tablettázó gépek kapacitása van a leginkább kihasználva, mintegy 70%-on (az egyes 
gépek technikai adatai a kapacitási adatokkal együtt az XX. mellékletben találhatók).  

A PharmaX intenzív növekedési terveihez szükség lesz a kapacitás bővítésére. A jelenlegi gépekkel 30-35%-os 

növekedésig biztosítható a termelés, 35-60%-os volumennövekedéshez tablettázó gépet kell beszerezni (35-40 
millió Ft), 60% fölötti növekedés eléréséhez pedig keverőgépre is szükség van (20-23 millió Ft). Munkaerő oldalról 
műszakbővítésre lesz szükség, de új munkaerőt csak az új gépek munkába állítása kapcsán kell felvenni, 
gépenként 3 főt. 

 

 

 



Döntéshozatal 

 

Befektetői szempontból a döntéshozatal kapcsán két fontos kérdés fogalmazható meg: Kik kezében összpontosul 
a döntéshozatal? Milyen formában tud majd hatással lenni a befektető stratégiai döntésekre? Az első kérdésre 
relatíve egyszerűen megadható a válasz a társaság döntéshozó szerveinek bemutatásával, illetve a fő döntések 
meghozatalára felhatalmazott személyek bemutatásával. Fiatal vállalkozásoknál ennek nem lesznek formális 
szervei, a döntéseket jellemzően 1-2 cégvezető hozza. Az ilyen esetekben ugyanakkor nehezebb választ adni a 
második kérdésre, mivel nincs egy olyan formális fórum, ahová a befektető „beülhetne”, így feltehetőleg egy 
menedzser kinevezésének jogát fogja kérni. A választás leggyakrabban a pénzügyi igazgatói pozícióra szokott 
esni. Amennyiben a vállalatnál igazgatóság, ügyvezető bizottság, vagy felügyelő bizottság működik, úgy 
ezekben helyet kapva biztosítható az új befektető kontroll joga, így ez nem feltétlenül jár más személyi 

változásokkal. 

 

Kulcsemberek megtartása 

 

A döntéshozatalban, fejlesztésben, értékesítésben, valamint a társaság működésének egyéb kulcsfontosságú 
területein kiemelt szerepet betöltő személyek kulcsembereknek tekinthetők, amennyiben nélkülük a társaság 
teljesítménye nem lenne fenntartható, pótlásuk pedig nem lenne egyszerűen megoldható. A befektetők 
szemében jogosan felmerülő és nagy potenciális következményekkel rendelkező kockázat, hogy ezen emberek 
elhagyják a társaságot, versenytárs céget alapítanak, vagy egyszerűen csak demotiválttá válnak és nem hozzák 
a korábbi teljesítményt. Ennek megnyugtató kezelésére megfelelő eszközöket, kompenzációs csomagokat kell 
kidolgozni, melynek a formája lehet akár a menedzsment tulajdonosi körbe való bevonása is. Az üzleti tervben 

nem kell kőbevésett kompenzációs megoldást megfogalmazni, az a befektető igényeinek függvényében 
finomhangolható. Fiatal vállalkozásoknak múltja még alig van, a jövőbeli teljesítmény kizárólag a kulcsemberek, 
a csapat tehetségétől és lelkesedésétől. Ilyen esetben a befektető magába a csapatba fektet, ezért kiemelten 
fontos a bemutatásuk. A bemutatás során külön figyelmet kell szentelni a vállalatvezetési-, cégépítési-, valamint a 
társaság előtt álló kihívásokhoz kötődő releváns tapasztalatokra. 

 

Szervezeti változások, új emberek felvétele 

 

Komolyabb befektetés esetén befektetőkkel együtt egy új szakasza kezdődik a társaság életének, mely a 
szervezet megfelelő alkalmazkodását is megkívánja. Intenzív nemzetközi terjeszkedés esetén például meg kell 
teremteni a külföldi értékesítés feltételeit, ehhez értékesítőkre, termék esetén nemzetközi logisztikára, szolgáltatás 

esetén az azt nyújtani képes külföldi munkaerőre van szükség. A társaságnak erre fel kell készülnie és részletes 
akciótervet kell tudnia bemutatni. Új emberek felvétele esetén nem szabad megfeledkezni a képzésük idő és 
erőforrásigényéről, munkába állásuk időzítését összhangba kell hozni az értékesítési tervekkel.  

Előfordulhat olyan helyzet, amikor a társaságnak speciális szaktudásra van szüksége ideiglenesen, de nem 
kifizetődő munkaerőként cégen belülre hoznia azt. Ilyen lehet például a felvásárlásokkal történő terjeszkedés 
esete, ahol a célpontok felkutatása és a tranzakciós folyamat lebonyolítása speciális tapasztalatokat és 
hatalmas extra időráfordítást igényel rövidtávon. Ekkor célszerű tanácsadót megbízni a feladat elvégzésével. A 
tanácsadó bevonása megoldást jelenthet olyan esetben is, amikor a társaság emberi erőforrásai nem képesek 
követni a hirtelen megnövekedett feladatokat és rövidtávú segítségre van szükség, amíg a szervezet kibővül és 
fokozatosan át tudja venni a feladat ellátását. 
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A PharmaX Kft. összesen 104 főt foglalkoztat, szervezete az alábbi ábrán látható funkcionális struktúrában épül 

fel, az irányítást az egyes részlegek vezetői látják el, akik a saját területükön a legtöbb döntésben önálló 
jogkörben járnak el. A területek között erős együttműködés van, különösen a beszerzés-termelés-logisztika, 
valamint a termelés-logisztika-értékesítés, ill. a K+F-marketing-termelés viszonylatában. (folyt. Köv.) 

 

 



VIII. Kockázatok 

 

Amikor a befektető tőkét fektet egy társaságba, akkor a cégben rejlő lehetőségek mellett annak kockázatait is 
megveszi. A kockázati tényezők feltárása elsősorban az átvilágításnak a feladata. A befektetési folyamat 
megfelelő szakaszában teljeskörű átvilágítást szoktak végezni a piaci kockázatok, valamint a vállalat egyedi 
kockázatainak feltárására. Mindemellett ugyanakkor az üzleti tervben célszerű „szoktatni” a befektetőket a cég 
tevékenységét kísérő főbb kockázati tényezőkhöz, így nagyobb lesz az érzékelt transzparencia és az átvilágítás 
kisebb meglepetéseket fog okozni. Ne feledjük, hogy bár a befektetési döntés üzleti szempontok alapján történik, 
nem zárhatók ki teljesen az érzelmi hatások, melyek következtében akár pénzügyileg elsőre irracionálisnak tűnő 
döntés is születhet. Az átvilágítás során tapasztalt meglepetések jellemzően negatívan befolyásolják a döntést és 
az árazást, így meg kell ragadni minden lehetőséget a kockázatok megfelelő kommunikálására. 

A kockázatokat jellegüket tekintve négy kategóriába sorolhatjuk, ezeken belül pedig megkülönböztethetünk 

külső és belső kockázati tényezőket. A négy kategória: i) pénzügyi, ii) stratégiai, iii) működési, és iv) katasztrófa 
kockázat. 

Pénzügyi kockázatok közé azok a kockázatok tartoznak, amelyek a társaság finanszírozását érintik. Ilyen lehet a 
hitelkamatok emelkedése, hitelhez való hozzáférés csökkenése, devizaárfolyamok kedvezőtlen változása, 
valamint a társaság likviditási helyzetének romlása.  

Stratégiai kockázati tényezőknek tekinthetők a társaság piacán és iparágában bekövetkező kedvezőtlen 
változások, úgy mint új versenytársak vagy helyettesítő termékek megjelenése, a fogyasztói igények 
megváltozása, új technológia térhódítása. Vállalati oldalról stratégiai kockázat a stratégiai erőforrások elvesztése, 
technológia versenytársak általi lemásolása, stb. 
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Az ügyvezető igazgató ás az egyes területek vezetői mind 6-10 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek és 
kiemelkedő karriert futottak be életük során. Az egyes vezetők rövid szakmai életrajzát az XX. melléklet 
tartalmazza. 

Az ügyvezető igazgatóra, valamint funkcionális egységek vezetőire hosszú távon számít a jelenlegi tulajdonosi 
kör, ezért jelentős javadalmazást biztosító 3-4 éves bónuszprogramot indítottak 2010 során (a bónuszprogram 
részletei az adatszobában lesznek elérhetők), melyet a jövőben is meg kívánnak tartani. 

A nemzetközi terjeszkedés támogatásához a társaság több ponton kívánja átalakítani a szervezetet: 1) egy új 
szervezeti egységet kíván létrehozni az ügyvezető alatt Üzletfejlesztés néven, melynek feladata a nemzetközi 
akvizíciós célpontok felkutatása, a tranzakciók bonyolítása, valamint az integráció felügyelete lesz. E feladatok 
ellátására két szenior kolléga felvételét tervezi a PharmaX, melyek közül egy főt már kiválasztott a társaság, a 

másik fő kiválasztására az új befektetővel közösen kíván sort keríteni. 2) Az új akvizíciókat 3-5 éves időtávon 
részlegesen integrálni tervezi a társaság. A beszerzés, termelés, logisztika, pénzügy, HR, K+F központi irányítás 
alá kerülnek, míg az értékesítés és a marketing megtartja területi önállóságát. 3) A terjeszkedéshez bővíteni kell 
a központi funkciókat, ez a következő egy éven belül várhatóan 20 fő felvételét jelenti, elsősorban termelés, 
értékesítés, marketing területeken. A társasághoz rendszeresen jutnak el álláskeresői pályázatok, így a 
toborzást a HR csapat el fogja tudni látni ezekre a pozíciókra. 

A társaság a saját üzletfejlesztési csapat kiépítése mellett tranzakciós tanácsadót kíván megbízni a felvásárlási 
ötletek generálására, valamint a tranzakciók során az átvilágítás elvégzésére. 

Ügyvezető

igazgató

Beszerzés Termelés Logisztika Értékesítés Marketing Pénzügy HR K+F
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Működési kockázatnak minősülnek a társaság működési környezetében és rendszereiben bekövetkező negatív 
változások. Ilyen lehet a szabályozási környezet megváltozása, az informatikai rendszerek nem megfelelő 
működése, a számviteli rendszerben felmerülő hibák, de ide tartoznak az alkalmazottak munkavégzés közben 
elkövetett hibái stb. 

Katasztrófa kockázat közé tartozik a természeti és ember által okozott katasztrófák és balesetek bekövetkezése, 
melyeknek lehetnek anyagi, környezeti kárai, valamint személyi sérüléssel járhatnak. Különösen nagy jelentősége 
van az ilyen típusú kockázatoknak a nehéz-, de főleg az energia iparban, elég csupán a közelmúlt katasztrófáira, 
a 2011-es fukushima-i radioaktív szivárgásra, az új-zéland-i olajkatasztrófára, vagy a MAL Zrt. zagytározójának 
2010-es átszakadására gondolni.  

Kisvállalkozásoknál a katasztrófa kockázatok nem jellemzőek, sokkal erősebbek ugyanakkor a pénzügyi, főleg 
likviditási kockázatok a társaságok gyenge tőkeereje miatt. 

 

A kockázatokat bekövetkezésük valószínűsége és az okozott hatás alapján szokás értékelni és meghatározni a 
kezelésükhöz szükséges lépéseket. A befektetők számára nem csak a kockázatok léte érdekes információ, 
hanem látni akarják a társaság által megtett, vagy tervezett lépéseket is, amelyek kezelhetik a legfontosabb 
kockázatokat. A kockázatok csökkentése érdekében alapvetően háromféleképp lehet eljárni:  

 

• Elkerülés: a kockázatot jelentő tevékenység beszűntetése, vagy alternatív, biztonságosabb módon való 
megoldása (olajszállításnál a hajók helyett vezetékekkel történő szállítás). 

• Csökkentés: a kockázat bekövetkezési valószínűségének, vagy hatásának csökkentése (olajszivárgás 
kockázata csökkenthető az olajszállító hajók stabilitásának növelésével, megerősített hajótesttel, míg a hatás 
csökkentés eszköze lehet a katasztrófavédelem fejlesztése, gyorsreagálású mentő egységek telepítése, ill. a 

hajózási útvonal védett partszakaszokat való elkerülése). 

• Megosztás: üzleti partnerrel közös kockázatvállalás, vagy biztosítás kötése a káreseményre (a károk 
következtében esedékes kártérítési kötelezettség csökkenthető biztosítás kötésével, szállításra szakosodott 
szolgáltató megbízásával). 

 

A társaság dönthet úgy, hogy egy bizonyos kockázati szintet tudatosan vállal, ugyanakkor a megfelelő 
döntéshez tisztában kell lenni a kockázatok körével és valós veszélyükkel. A kockázatkezelésben a legnagyobb 
hiba a kockázati tényezők nem megfelelő felmérése.  

 

 

IX. Pénzügyi terv 

 

A társaság potenciális jövőbeni finanszírozói számára készített üzleti terv kiemelt része a pénzügyi terv, mely 
lehetőséget ad a befektetőknek a társaság korábban bemutatott terveinek pénzügyi oldalról való 
megismerésére. A tervezés folyamatáról már írtunk az A. fejezet 3-4 pontjaiban, így itt csak a potenciális 
befektetőknek szóló üzleti terv sajátosságait, hangsúlyos tényezőit emeljük ki. 

Mindenekelőtt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a pénzügyi tervnek összhangban kell lennie a társaság 
stratégiájával! A pénzügyi terv a társaság jövőbeni tervezett működésének, lépéseinek pénzügyi leképeződése, 
így bevétel, költség, eszköz és forrás oldalon tükröznie kell az üzleti terv más részeiben bemutatott elképzeléseket. 
A komolyabb befektetők az üzleti terv alapján el fogják készíteni saját modelljüket a pénzügyi kimutatások 
ellenőrzésére és a más befektetéseikkel együtt elérhető szinergiák értékelésére, így a tervezés során kiemelten 
fontos, hogy olyan feltételezéseket építsünk a tervekbe, melyeket alátámasztanak a társaság múltbeli 

eredményei és a jövőbeli stratégiai elképzelések. A tárgyalások adott pontján egyeztetésre kerülnek a modellek, 
ennek során a realitást nélkülöző feltételezések az egész csapat hitelességét megkérdőjelezhetik. 

A pénzügyi tervnek az alábbi kimutatásokat kell tartalmaznia: 

• Összefoglaló eredménykimutatás 

• Mérlegterv 

• Cash-flow terv 

• Finanszírozási terv 

• Mutatószámok, hatékonysági adatok. 
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A pénzügyi terv időtávjának olyan időhorizontot érdemes választani, ameddig még relatíve jól előre jelezhetők a 
meghatározó piaci folyamatok és előrelátható a cég működése, ez általában 3-5 évet jelent. A környezet 
bizonytalanságai miatt természetesen még 3-5 éves időtávra sem lehet egyértelmű előrejelzést adni, ezért 
lehetőség szerint 2-3 alternatív szcenáriót érdemes bemutatni a fő bizonytalansági tényezők alakulásának 
függvényében. 

Főleg fiatal vállalkozásoknál egy 3-5 éves terv összeállítása igen nagy kihívást jelent és az átlagosnál több 
feltételezést tartalmaz (a vállalat működése még nem stabil, nehezen előre jelezhetők a költség szintek, 
tőkeigény, stb.). Éppen ezért nem is célszerű részletes pénzügyi tervet készíteni. A részleteknél sokkal fontosabb, 
hogy pénzügyi modell jól fogja meg a társaság működésének fő tényezőit. A kevesebb néha több. 

 

 

X. Finanszírozási, befektetői stratégia 

 

Az általunk részletezett üzleti terv egy speciális céllal készül, feladata a társaság finanszírozási forráshoz jutásának 
támogatása. A céljából következően az üzleti tervben kiemelten kell foglalkozni a kívánt finanszírozás mértékével, 
formájával, ütemezésével, valamint a befektetőkkel tervezett együttműködéssel és a tőlük várt nem-pénzügyi 
támogatással. Minél konkrétabb javaslattal állunk elő, annál valószínűbb, hogy sikeres tárgyalásokat tudunk a 
későbbiekben folytatni, hiszen már meghatároztuk a tárgyalási alapot, a játékteret. 

A szükséges finanszírozás mértékével jellemzően tisztában vannak a cégvezetők, valamint a formájával 
kapcsolatban is van egy erős elképzelés, mégpedig hogy i) ne járjon a kontroll és a tulajdoni hányad 
csökkenésével; ii) ne kelljen utána kamatot fizetni. Rossz hír, de ilyen finanszírozási forma nem létezik.  

Ha valaki tulajdonrészért cserébe pénzt fektet egy vállalkozásba, jogosan várja el, hogy rálátása legyen a 

társaság működésére, beleszólhasson bizonyos meghatározó kérdésekbe. Az eredeti tulajdonosok szemszögéből 
ezt általában nehéz elfogadni, elsőre az irányítás elvesztéseként élik meg a vezetők. Lássuk be ugyanakkor, hogy 
egy komoly befektető felelősséggel tartozik az általa hozott döntésért, neki is el kell számolni a befektetés 
teljesítményével, nem hunyhat szemet a társaság működése felett. Egy hitelező ezzel szemben lemond a kontroll 
jogáról, de ezért cserébe a tulajdonosokhoz képest elsőbbséget élvez a hozamból való részesedésre (kamatra 
jogosult), valamint a társaság felszámolása esetén is a tulajdonosokat megelőzően részesedik a vagyonból. 

Normális esetben a korábbi tulajdonosok, a befektetők és a hitelezők céljai azonosak, hiszen mindannyian a 
társaság sikere esetén járnak jól, így az együttműködés, az újdonsült társak kiszolgálása sokkal célravezetőbb, 
mint a kontrollból való kiszorításuk. 

A befektetőkkel való együttműködés kiemelten fontos lehet, ha nem pénzügyi, hanem szakmai befektetőt 
keresünk. Sőt! Egy befektető bevonását motiválhatja kimondottan a szakmai együttműködés igénye is. Ahogy 

egy vállalkozás fejlődik, úgy érik folyamatosan új kihívások: első termékek piacra dobása, vevők kiszolgálása, 
kapacitás bővítése, szervezet fejlesztése, új piacok meghódítása stb. Az új kihívásokhoz új tudás és képességek 
kellenek, melyeket a társaság kifejleszthet saját maga, vagy beszerezhet a piacról munkaerő, vagy üzleti partner, 
befektető formájában.  

A befektetőkkel való együttműködés a vállalat életének számos területén jelenthet előrelépést, melyből lássunk 
néhány példát:  

i) a befektetők kapcsolatot jelenthetnek új ügyfelekhez;  

ii) külföldi piac ismeretük révén segíthetik a társaság terjeszkedését;  

iii) fejlettebb piacokról érkező befektetők hozzáférést biztosíthatnak új fejlesztésekhez, technológiához;  

iv) cégvezetési tapasztalatuk révén segíthetik a társaság belső szervezetének, valamint a vezetői 
képességeknek a fejlesztését;  

v) speciális képességekkel, tudással segíthetik a társaságot (pl. M&A ismeretek, stb.)  

 

Ahhoz, hogy egy vállalkozás tulajdonosaként a jövőbeli igényekhez leginkább passzoló befektetőket találja meg, 
a stratégiai tervből kiindulva létre kell hozni a vállalkozás saját középtávú finanszírozási, befektetői stratégiáját és 
meg kell határozni, hogy a pénzügyi finanszírozás mellett milyen addicionális szakmai támogatásra van szüksége 
és ehhez milyen szintű kontrollt kíván feladni. A finanszírozási stratégia alapos átgondolása segíti a befektetők 
céltudatos felkutatását és sokkal határozottabb képet sugall a vállalkozásról, a tulajdonosokról és a 
menedzsmentről az üzleti tervben, valamint a tárgyalások során, mint egy ad-hoc ötletelés. 
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XI. Az üzleti terv mellékletei 

 

Ahogy azt már korábban többször említettük, nem minden olyan tartalmat célszerű az üzleti terv törzsanyagába 
tenni, amit meg is akarunk mutatni. Azok a tartalmak, melyek részletességük miatt nem feltétlenül szükségesek 
egy döntéshozó számára, nyugodtan helyet kaphatnak a mellékletek között. Itt is kiemelnénk, hogy a társaság 
versenyképessége szempontjából kritikus dokumentumokat a folyamat e szakaszában nem javasolt megmutatni, 
azt az átvilágítás során is hozzáférhetővé teheti a társaság. 

 

Néhány példa a mellékletek tartalmára: 

• Részletes piacelemzések 

• Részletes szervezeti ábra 

• Önéletrajzok 

• Stratégiai szerződések, együttműködési megállapodások rövid összefoglalása 

• Szabadalmi bejegyzések 

• Technikai rajzok 

• Múltbeli éves beszámolók 

• Cégkivonat  

• Fogalomtár 

• Egyéb, az adott társaság tevékenysége szempontjából releváns dokumentum 
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A PharmaX Kft. akvizíciókkal történő nemzetközi terjeszkedéséhez 10 milliárd Ft tőkebevonást kíván 
végrehajtani. A tőkebevonás fejében a befektetők a későbbi tárgyalások során megállapított mértékű, de 
legfeljebb 40%-os tulajdonrészhez juthatnak a PharmaX Kft-ben.  

A társaság jelenlegi tulajdonosai minimum 4-5 éves időtávon kívánnak együttműködni az új befektetőkkel, és a 
végrehajtandó akvizíciókban aktív részvételre számítanak. Így elsősorban olyan befektetői csoportok élveznek 
preferenciát a tárgyalások során, melyek 1) megfelelően tudják prezentálni tranzakciós tapasztalatukat a 
közép-kelet-európai régióban; és 2) későbbi tranzakciókhoz pótlólagos finanszírozást tudnak biztosítani egy 
második tőkeemelés keretein belül. 

Az akvizíciók kapcsán történő együttműködésen túl az új befektetők természetesen helyet kapnak a felügyelő 

bizottságban, valamint egy főt delegálhatnak az újonnan megalakuló üzletfejlesztésért felelős szervezeti 
egységbe. 

 

 

 



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Egy vállalatnak az életciklus görbe mely szakaszaiban van szüksége finanszírozásra? 

 

2. Kiknek készülhet az üzleti terv? Mik a fő különbségek az egyes csoportoknak szóló tervek között? 

 

3. Mik a befektetési folyamat lépései? 

 

4. A befektetési folyamat mely elemei után szűrik a befektetők az üzleti lehetőségek? 

 

5. Mi az átvilágítás szerepe a befektetők számára? 

 

6. Mi a Teaser? 

 

7. Mi a titoktartási megállapodás (NDA) szerepe? 

 

8. Mik az üzleti tervvel szembeni legfontosabb elvárások? 

 

9. Sorolj fel öt független és publikus adatforrást! 

 

10. Mit jelent a hitelesség igénye az üzleti terv esetén? Hogyan lehet megfelelni neki? 

 

11. Milyen kérdésekre kell választ adni a piaci potenciál bemutatása során? 

 

12. Milyen kvalitatív és kvantitatív elemzésekkel lehet bemutatni a piaci potenciált? 

 

13. Mik a vevők szegmentálásának lépései? 

 

14. Milyen tényezőket vizsgál a porteri 5 erő modell? 

 

15. Hogyan hat a vevők alkupozíciója az iparág nyereségességére? 

 

16. Milyen irányba fognak változni egy iparág nyereségességi kilátásai, ha a korábban monopolisztikus beszállítói 
kör versenyzővé válik? 

 

17. Milyen információk vizsgálatára kell kitérni a versenytársak elemzése során? 

 

18. Milyen két megközelítéssel becsülhető a célpiac mérete? 

 

19. Mire használható a 4P? Soroljd fel az elemeit! 

 

20. Milyen piacra lépési módokat ismer? Ezek közül melyiknek van a legkisebb tőkeigénye? 

 

21. Befektetői oldalról mik a vállalat működésének legfontosabb kritériumai? 
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22. Mik tekinthetők a növekedés gátjának egy termelő és egy szolgáltató vállalat esetében? 

 

23. Milyen szervezeti formákat ismersz? 

 

24. Mik a mátrix szervezet jellemzői? Milyen környezetben hatékony? 

 

25. Miért van szükség a kulcsemberek megtartására? 

 

26. Mikor lehet szükség tanácsadó bevonására? 

 

27. A befektetési folyamat mely részének fő feladata a kockázatok feltárása? 

 

28. Miért célszerű a főbb kockázati tényezőket előre kommunikálni? 

 

29. Milyen kockázat csoportokat különböztetünk meg? 

 

30. Hogyan lehet értékelni és osztályozni a kockázatokat? 

 

31. Mondj példát a stratégiai kockázatra! 

 

32. Mik a kockázatok kezelésének fajtái? 

 

33. Min alapul a társaság pénzügyi terve? 

 

34. Mik a befektetőknek célzott üzleti tervben szereplő pénzügyi terv fő részei? 

 

35. Hogyan kell megválasztani a tervezés időhorizontját? 

 

36. Miért várnak el kontrollt a tőkebefektetők, míg a hitelezők jellemzően nem tartanak erre igényt?  

 

37. Mondj példákat, hogy a befektetők a finanszírozás biztosításán túl mivel járulhatnak hozzá a társaság 
fejlődéséhez? 

 

38. Milyen esetekben lehet egy vállalkozásnak tőkére szüksége? 

 

39. Hogy néz ki a befektetők oldaláról a befektetési folyamat? 

 

40. Milyen dokumentumokkal kell tisztában lennünk befektetők bevonása kapcsán? 

 

41. Milyen finanszírozói csoportoknak készülhet az üzleti terv? Miben különböznek egymástól az egyes 

csoportoknak írott tervek? 

 

42. Milyen fő részei vannak a potenciális befektetőknek készült üzleti tervnek? 

 

43. Melyik az üzleti terv legfontosabb része? Miért a vezetői összefoglaló az? 

 

44. Miért fontos a kockázatok megfelelő bemutatása? 
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