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Üzleti tervezés 

Készítette: Dr. Szőllősi László 



A tervezés lényege és szükségessége (1) 

Tervezés = jövőre vonatkozó tevékenység, a jövő megismerésére 

vonatkozik, annak befolyásolására irányul és a jövőbeni 

tevékenységek meghatározásával foglalkozik. 

Tervezés  jövőalakítás 

- A vállalkozás működéséhez a jövőre vonatkozóan konkrét célokat 

fogalmaz meg, és e célok eléréséhez gazdálkodási lépéseket, 

megoldásokat (akciókat) rendel. 

- A tervezés, mint tudatos jövőalakítás egyben a különböző és 

gyakran változó környezeti hatásokra való felkészülést is jelenti. 

- A tervezés olyan tudományosan megalapozott eljárást jelent, 

amelynek segítségével meghatározzák – és megszervezik – a 

vállalkozás legfontosabb feladatait: 

 - rövid távon: a működés hatékonyságának biztosítása; 

 - hosszú távon: a vállalkozás sikerességének biztosítása. 

 



A terv általában hangsúlyozza az elérendő célokat, ugyanakkor 

érzékelteti az erőforrások esetleges szűk keresztmetszeteit, amely 

korlátja lehet a vállalkozási tevékenységnek. 

- Egyfajta vezérfonálként szolgál a gazdálkodás során. 

- A középpontban mindig a vállalkozás környezete és annak 

folyamatos változása áll.  reagálás  tervezési döntések 

Összességében a tervezés alapvető funkciói: 

 - tudatos jövőalakítás, a vállalkozás felkészítése a jövő 

    eseményeire, hatásaira; 

 - az erőforrások felhasználásának optimalizálása. 

 

 Jövedelmező gazdálkodás és stabilitás fokozása, a vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzet erősítése. 

 

A tervezés lényege és szükségessége (1) 



A tervek (tervezés) fajtái (1) 

1. Írásba foglaltság szerint: 

 - Informális (gondolati szintű, írásban nem rögzített) 

 - Formális (kidolgozott, írásba foglalt) 

2. A tervezés jellege szerint: 

 - Metatervezés (a tervezés tervezése) 

 - Tényleges tervezés (valóságos tervezési folyamat) 

3. A tervezés tárgya szerint: 

 - Funkcionális tervezés 

(egy-egy részterület tervezése, ismétlődő feladat) 

 - Projekt tervezés 

(meghatározott időtartamra egy egyedi feladat tervezése) 



A tervek (tervezés) fajtái (2) 

4. A tervezés időtávja szerint: 

 - Rövid távú (éven belüli) 

 - Középtáv (1-3 év) 

 - Hosszú távú (3 éven túli) 

5. A tervezett változások mértéke szerint: 

 - Operatív (éves működést modellez) 

 - Taktikai (stratégiához konkrét feladatokat rendel) 

  - Stratégiai (alapvető változásokat indukál) 

6. A vállaklozás életciklusa alapján: 

 - Alapító tervek 

 - Működtető, jövőt formáló tervek 

 - Krízistervek 



A stratégiai, taktikai és operatív tervezés ismérvei 
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A tervezés információi 

1. Külső: 

 - a piaci információk; 

 - hitelintézeti, pénzpiaci információk; 

 - helyi és regionális információk; 

 - makrogazdasági információk; 
 

2. Belső: 

 - értékesítésre és termelésre vonatkozó adatok; 

 - technológiai adottságok és fejlesztési lehetőségek; 

 - emberi erőforrások és azok felhasználása; 

 - készletgazdálkodásra vonatkozó adatok; 

 - vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi információk; 

 - aktuális tervek; 



A tervezés eszközei 

Az információk megszerzésére és feldolgozására alkalmas 
módszerek, eljárások: 

 

- elemzőeszközök (rendszerelemzés, mutatószámok, SWOT-
elemzés, értékelemzés, portfolióelemzés, értéklánc-elemzés); 

- heurisztikus eszközök (brainstorming); 

- prognosztikus eszközök (Delphi-módszer, trendszámítás és 
extrapoláció, regresszió elemzés); 

- értékelési és döntési eszközök (használatiérték-elemzés, 
kockázatelemzés, döntési fák, érzékenységi elemzések, optimum 
számítások, gazdasági kalkulációk); 



1. Felülről lefelé (top-down) történő tervezés 
 A vezetés meghatározza a célokat és főbb keretszámokat, melyek 

alapján az alsóbb szintek elkészítik a részletesebb tervet, az 
összefüggéseket a specialisták dolgozzák ki. 
 

2. Alulról felfelé (bottom-up) történő tervezés 
 Az alsó szervezeti szint alakítja ki a részterveket, saját tapasztalataikkal, 

érdekeikkel, a felsőbb szinten ezeket hangolják össze. 
 

3. Ellenáramú tervezés 
 A felső szint meghatározza a fő célokat, az alsó szintek ezek alapján 

terveznek saját érdekeiket is beleépítve, a tervezés ezután visszafordul 
és a felső szint összehangolja ezeket a terveket a hierarchia különböző 
szintjeivel tárgyalva. 

A tervezés formája 



A tervezés általános folyamata 

1. Célok megfogalmazása (célkitűzés); 

2. Helyzetelemzés (problémafeltárás), a külső környezet és a 

belső adottságok vizsgálata; 

3. Cselekvési alternatívák keresése; 

4. A jövőbeni keretfeltételek prognózisa, a jövő feltérképezése; 

5. Cselekvési alternatívák értékelése, ellenőrzése; 

6. Döntés, a tervelőirányzat kidolgozása. 

 



• Realitás (végrehajtható a belső és külső lehetőségeket és 
feltételeket figyelembe véve); 

• Komplexitás (egymással kapcsolatban lévő tényezők vizsgálata, a 
lényeges és lényegtelen tényezők elkülönítése); 

• Konzisztencia (a különböző területek összefüggéseinek 
figyelembe vétele  ellentmondásmentes terv összeállítása); 

• Rugalmasság (változó körülményekhez való alkalmazkodás 
szükségességét fejezi ki, tervezés és tervek rugalmassága); 

A tervekkel, tervezéssel szembeni főbb 
követelmények 



A stratégiai tervezés eszközei, módszerei 

• SWOT-elemzés; 

• PEST-elemzés; 

• Porter-féle öttényezős modell; 

• Termékek életgörbéinek elemzése; 

• Portfolióelemzések; 

• Értékláncmodell; 

• Egyéb; 



SWOT-elemzés 

Erősségek 
(Strengths) 

Gyengeségek 
(Weaknesses) 

•Alapvető képességek kulcsterületeken, 

•Költségelőny, 

•Tapasztalat, 

•Know-how 

•Elavult eszközpark, 

•Gyenge piaci image, 

•Alacsony profit, 

•Gyenge innováció, 

Lehetőségek 
(Opportunities) 

Fenyegetések 
(Threats) 

•Új vevőcsoport, 

•Kínálat választékbővítésére vonatkozó 
igény, 

•Piaci kereslet növekedése, 

•Fúzió, szövetségek, 

•Új versenytárs piacra lépése, 

•Erősödő vevői pozíciók, 

•Javuló szállítói pozíciók, 

•Helyettesítő termékek megjelenése, 
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PEST-elemzés 

POLITIKAI (JOGI) TÉNYEZŐK 
A törvényhozás és a parlament működése, a 
versenytörvények, a külföldiek befektetéseit 
szabályozó törvények, adópolitika, a 
kormányzati törvény, kormányzati stabilitás 
struktúrája, szabályozása, környezetvédelmi 
törvények, nyomást gyakorló csoportok 
tevékenységének szabályozása, stb. 

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK 
Gazdasági ciklusok, a GNP és GDP trendjei, 
kamatszint, az infláció mértéke, a pénzpiacok, 
foglalkoztatás alakulása, a felhalmozás aránya, a 
külkereskedelmi kiadások mértéke, a 
munkanélküliség, a családok elkölthető 
jövedelmének alakulása, az energia- és egyéb 
árak alakulása, az infrastruktúra fejlesztése, stb. 

TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) 
TÉNYEZŐK 
A demográfiai helyzet alakulása, a 
jövedelemelosztás, a társadalmi mobilitás, az 
életstílust meghatározó tényezők alakulása, az 
egyes társadalmi csoportok életmódbeli 
eltérései, a munkához és a szabadidőhöz való 
viszony, a képzettség alakulása, vallási 
csoportok, meghatározó véleményformáló 
csoportok, stb. 

TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
A kormányzati K+F-kiadások mértéke, a 
kormányzati műszaki fejlesztési politikák, a 
technológia-transzfer meghatározó módjai, 
szerepe, a társadalom innovativitása, a 
licenceforgalom alakulása, az iskolázottság 
mértéke, a számítógépesítettség színvonala, a 
technológiai infrastruktúra, stb. 



Porter-féle öttényezős modell 

Belépési korlátok: 

Tömegszerűség gazdaságossága 

A termék differenciáltsága 

Márkahűség 

Átállási költségek 

Tőkeigényesség 

Terítési csatornák 

Költségelőnyök (tanulási görbe, 

inputok, design) 

Kormányzati politika 

Várható ellentámadás 

A szállítók alkupozícióját 

befolyásoló tényezők: 

Az inputok differenciáltsága 

Átállási költségek 

Helyettesítő inputok 

Szállítók koncentráltsága 

A mennyiség fontossága a 

szállítónak 

Viszonylagos költségek 

Az inputok hatása a költségre és a 

minőségre 

A vertikális integráció lehetősége 

A verseny intenzitását 

befolyásoló tényezők: 

A piac növekedése 

Fix költségek aránya 

Többletkapacitások 

A termékek közötti különbségek 

Márkapolitika 

Átállási költségek 

Koncentráció és egyensúly 

A versenytársak száma 

Belépési korlátok 

A vevő alkupozícióját 

befolyásoló tényezők: 

A vevők koncentráltsága 

A vásárolt mennyiség 

Átállási költségek 

A vevő informáltsága 

A vertikális integráció lehetősége 

Helyettesítő termékek 

Arány a vevő költségszerkezetében 

A termék differenciáltsága 

Márkahűség 

A termék hatása a minőségre 

A vevő nyeresége 

A döntéshozók szándékai 

Új belépők 

Szállítók Vevők 

Helyettesítő termékek 

A helyettesítés veszélye: 

A helyettesítő termék ára 

Átállási költségek 

A vevő hozzáállása a 

helyettesítéshez 

Új belépők 

Szállítók 

Új belépők 

Szállítók Vevők 

Új belépők 

Szállítók 

Helyettesítő termékek 

Vevők 

Iparági versenytársak 

 

Verseny a már működő 

vállalatok között 

Új belépők 

Szállítók 



Portfolióelemzések 
BCG-mátrix 

Kérdőjelek Sztárok 

Döglött kutyák Fejőstehenek 

Magas Magas 

Magas Alacsony 

Relatív piaci részesedés 
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Operatív tervezés feladata 

1. Az értékesítési terv összeállítása 

(piac  szűk keresztmetszet); 

2. A termelési terv kidolgozása 

(termelő/szolgáltató tevékenység esetén); 

3. Az erőforrások tervezése (emberi erőforrás, tárgyi eszközök, 

anyagok, alkatrészek, készletgazdálkodás); 

4. Költségterv összeállítása 

(költségnemenként és költséghelyenként); 

5. Pénzügyi terv 

(eredményterv, mérlegterv, likviditási terv, cash-flow terv); 

 

Gyakorlatban iteratív megoldás! 



Az értékesítés tervezése 

A tervidőszakra vonatkozóan meg kell határozzuk: 

Az áruk, árucikkek, árucsoportok, termékek (kész; félkész), 

szolgáltatások körét; 

Az értékesítési irányokat; 

A mennyiségeket és összetételt; 

Az értékesítési árakat. 

Kiemelt jelentőséggel bír, mert 

Ez alapján határozzuk meg a gazdálkodás többi területét; 

Itt számszerűsítjük az eredmény egyik összetevőjét 

(árbevétel), amely jelentősen befolyásolja azt. 



Értékesítés 

Árubeszerzés 
Árukészletezés 

Áruforgalmi tevékenység elemei 

PIAC 

Áruforgalmi terv 

Áruforgalmi terv 



Az értékesítési terv kidolgozásának két szakasza van: 

1. Előkészítő, tervet megalapozó munka; 

2. A terv tényleges kidolgozása; 

Értékesítési terv 



1. Előkészítő, tervet megalapozó munka 

a) Az értékesítési terv bázisanyaga: 

•Az értékesítés fejlődésének mennyiségi és értékbeli adatai; 

•Az értékesítés szerkezetének változását jellemző adatok 

(árucsoportok, cikkcsoportok, árrésszintek, haszonkulcsok); 

•A forgalom területi alakulására vonatkozó adatok; 

•Az értékesítés főbb vevők, vevőcsoportok szerinti alakulása; 

•Értékesítési (átlag)árak alakulása áruféleségenként, 

árucsoportok szerint; 

•Rendelésállomány alakulása; 

•Hálózati értékesítés esetén a hálózati egységek adatai; 

•Piaci viszonyokat jellemző információk, keresletre ható 

tényezőkkel kapcsolatos adatok, elemzések, előrejelzések; 



b) A bázisanyaga értékelése, elemzése: 

 

• Hogyan alakult a forgalom, milyen jellegű volt a növekedés, 

fejlődés? 

• Hogyan alakult az értékesítés területi megoszlása, s az milyen 

tendenciát mutat? 

• Milyenek a forgalom belső összefüggései, az értékesítés 

összetétele, idényszerűsége tekintetében? 

• Hogyan tudta a vállalkozás a piac lehetőségeit kihasználni, a 

vásárlóerő mekkora részét kötötte le? 

• Milyen feltételei voltak az értékesítésnek, történtek-e 

változások, s ha igen, milyenek azok? 



• Az értékesítésben kialakult tendenciák hogyan hatnak a 

termékek életciklusának különböző szakában? 

• Az áralakulásnak milyen szerepe volt az értékesítés és a 

kereslet változásában? 

• Milyen szerepe volt a vállalkozás tudatos tevékenységének az 

értékesítés alakulásában, milyen eredménnyel jártak akciói, 

stb.? 

• A forgalom alakulásában milyen objektíve ható tényezők 

játszottak szerepet? 

 

  



Az áruforgalmat 

• az összes értékesítés fejlődése, 

• az értékesítés szerkezete, az árufőcsoportok, fontosabb 

árucsoportok és egyéb áruk forgalma és 

• az értékesítés idényszerűsége szerint érdemes tervezni. 

 

    ilyen bontásban készülnek az elemzések is!  



c) Az értékesítés elemzéséhez és tervezéséhez 

felhasználható főbb módszerek: 

• Egyszerű különbségképzésen alapuló számítások; 

• Dinamikus viszonyszámok  bázis-, láncviszonyszámok; 

• Átlagos fejlődési együttható és átlagos fejlődési ütem; 

• A fejlődés tendenciájának számítása  trendszámítás 

(mozgóátlagolású, analitikus); 

• Hatótényezők számbavétele  korrelációszámítás, regresszió 

elemzés, rugalmassági mutatók; 

• Az értékesítés összetételének elemzése (termékek és 

értékesítési irányok szerint)  megoszlási viszonyszámok, 

tendenciák; 

• Az idényszerűség mérése  megoszlási viszonyszámok 

(hónapok, hetek, stb.), szezonindexek, eloszlás függvények; 



2. A terv tényleges kidolgozása 

 Az értékesítés tervezése az értékesítési lehetőségek 

előrejelzésével kezdődik, amelynek lépései: 

1. A feltárt törvényszerű fejlődés alapján mechanikus 

előrejelzés az elemzésnél alkalmazott módszerek 

segítségével. 

2. A körülmények változását figyelembe véve számolni kell 

olyan tényezőkkel, amelyek a múltban nem befolyásolták a 

forgalmat  kalkulatív számítások, becslések. 

3. Az eredmények felülbírálata a kapott eredmények 

realizálásának értékelése és az üzletpolitikai elgondolások 

rögzítése szempontjából. 



Az értékesítési árak tervezése 

 

Folyamatos marketingmunkára alapozva végezhető! 

• Árucsoportok, árucikkek áralakulása vonatkozásában, 

• Az áralakulás indítéka, oka szerint, 

• Idények, időszakok  szerint. 

 

Árak változása  értékesítés nagyságrendje, szerkezete. 

>> vizsgálni kell a fogyasztók várható reakcióit 

(árrugalmassági mutatók használata) 



 A kereskedelmi vállalkozások értékesítési 
tervét az alábbiak szerint kell összeállítani 

 

• főbb árucsoportok szerinti bontásban, 

• hálózati értékesítés esetén hálózati egységenként és összesen, 

• értékesítési irányonként (főleg nagykereskedelmi vállalkozások 

esetében), 

• áruféleségenként természetese mértékegységben, 

• áruféleségenként pénzértékben 

(fogyasztói áron  értékesítési forgalom tervezése; 

nettó eladási áron  értékesítés nettó árbevételének tervezése; 

beszerzési áron  ELÁBÉ tervezése), 

• éven belül kijelölt időszakokra (negyedév, hónap). 



Értékesítési terv 

 Az értékesítés operatív tervezésének feladatai: 

• A tervet megalapozó munka; 

• Elemző-, értékelő munka; 

 

Kiemelt jelentősége van az értékesítési terv 

összeállítása kapcsán! 

>> meghatározza a termelést, az erőforrásokkal való 

gazdálkodást; 

>> megteremti a bevételek realizálását, amelynek 

fedezetet kell nyújtania a jövedelemre; 



 Az értékesítési terv rövid távon meg kell határozza, 

hogy egy termelő-szolgáltató vállalkozás 

• milyen termékeket/szolgáltatásokat, 

• milyen relációkba (értékesítési irányokba), 

• milyen mennyiségben és összetételben, 

• milyen áron 

 értékesítsen ahhoz, hogy biztosítva legyen a 

vállalkozás eredményessége, rövid távon a maximális 

jövedelem elérése. 



Az értékesítés tervezésének főbb információi 

• Piaci információk (piac felvevőképessége, árak alakulása, 

konkurencia  jelentősége, stb.); 

• Erőforrásokkal kapcsolatos gyártási információk 

(kapacitások, kritikus értékek, korlátozott erőforrások); 

• Jövedelmezőségi információk (termékszintű 

jövedelmezőségi mutatók, termékek rangsorának felállítása); 

• Pénzügyi információk (finanszírozási lehetőségek, 

adottságok); 

 



A tervezés lépései 

• Piackutatás, piacelemzés; 

• Nagyvonalú értékesítési prognózis készítése; 

• Eladási árak tervezése; 

• Erőforrások vizsgálata; 

• Jövedelmezőségi elemzések; 

• A részletes értékesítési terv összeállítása; 

 



A piacelemzésnek ki kell térnie: 
 

•A vállalkozás által előállított termékek iránti igény nagyságára, 

területi elhelyezkedésére, a szállítási és fizetési feltételekre; 

•A piacon jelen lévő és várható versenytársak helyzetére, 

tervezett akcióikra; 

•Az értékesítés módszereire, 

•Az árak alakulására, az azokat befolyásoló tényezőkre; 

•A helyettesítő termékek helyzetére, további megjelenésükre; 

•A kiegészítő termékek forgalmára; 

•A megnyerhető (magasabb műszaki színvonallal, jobb 

minőséggel, alacsonyabb árral) piacok vizsgálatára. 



Értékesítési prognózisok készítése 
 

•A tervidőszak várható értékesítési lehetőségeit körvonalazza! 

•Bizonytalanság kezelése >> több változat kidolgozása 

(optimista, realista, pesszimista); 

•Korábbi időszak adataiból statisztikai módszerekkel készülnek a 

prognózisok; 

•A prognózisokat korrigálni kell a jövőben bekövetkező 

változások (árváltozás, új piaci szereplő megjelenése, 

választékbővítés, helyettesítő termékek, új piacok, idényjellegű 

értékesítés, stb.) várható hatásaival; 

  >> várható értékesítési lehetőségek  értékesítési maximum 

  >> kötelezettségek (megrendelés állomány, hosszú távú 

keretszerződések, pótalkatrész-ellátás, stb.) és gazdaságos 

tételnagyság kérdése  értékesítési minimum 



Az értékesítési árak tervezése 
 

Várhatóan milyen áron lehet majd eladni a termékeket és 

szolgáltatásokat? 

- Túl magas ár  kereslet csökkenése, versenytársakat is 

követésre ösztönzi; 

- Túl alacsony ár  realizálható nyereség csökkenése; 

 

Árképzés >> a gazdasági, piaci viszonyok alapos ismerete! 

 

Milyen a vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak árnyomása? 

 >>  diktálhatja-e az árakat vagy 

  alkalmazkodnia kell a piaci árakhoz? 



 Kedvező helyzetben (ármeghatározó pozíció): 

 

  Tervezett közvetlen önköltség* 

 + Elvárt bruttó haszon 

  Tervezett ár 

 

* Közvetlen önköltség kalkulációját lásd vezetői számvitel kapcsolódó 

témaköreit. 

??? 

Kalkuláció 



 A legtöbb vállalkozás azonban kénytelen elfogadni a piaci 

árat (árelfogadó pozíció). 

>> Fordított kalkuláció: 

 

  Piaci ár 

 -- Tervezett közvetlen önköltség 

  Bruttó haszon 

 

Költséghatékonyság! 



 >> Az elvárt bruttó haszon mellett milyen költségszinten 

kell előállítani a termékeket? 

 

  Piaci ár 

 -- Elvárt bruttó haszon 

  Közvetlen önköltség 

 

Tudjuk-e tartani ezt a szintet? 
Költségcsökkentési lehetőségek 
folyamatos keresése! 



 >> A minimális ár számszerűsítése: 

 Minimális ár = a termék határköltsége, DE ennek 

számszerűsítése nem egyszerű >> 

 

  Közvetlen önköltség 

 + A termék miatt felmerülő közvetett költségek 

 termékegységre jutó része 

  Minimális ár (vállalkozói ár alsó határa) 

 
Nem tervezhetünk minden terméknél 
a minimális árral!!! 



Erőforrások vizsgálata 
 

 

Van-e olyan erőforrás, amely a prognosztizált értékesítési 

lehetőségek kapcsán korlátozza a tevékenységet? 

  

  >> szűk keresztmetszet 

 

Rövid távon a rendelkezésre álló erőforrások nagysága 

befolyásolja a tervezhető értékesítési és egyéb feladatokat! 



Jövedelmezőség vizsgálata 
 

 

Hol helyezkednek el az egyes termékek a jövedelmezőségi 

rangsorban, mekkora azok jövedelemtartalma? 

Van-e olyan termék, amely már a termék szintjén is veszteséget 

okoz? 

 

    >> gazdasági kalkulációk készítése 

    >> a termékek, szolgáltatások fedezeti összegének tervezése  

 

Erőforráskorlát esetében  

   egységnyi erőforrás-felhasználásra jutó fedezet 



Értékesítendő mennyiségek és a tervezhető 
árbevétel számszerűsítéséhez szükséges 

információk 
 

 

•Értékesítési lehetőség; 

•Értékesítési kötelezettségek; 

•Rendelésállomány; 

•Tervezhető árak; 

•Erőforráskorlátok; 

•Termékek jövedelmezőségét kifejező mutatók; 



Értékesíthető termékmennyiségek 
tervezése 

 

 

-Ha egyedül az értékesíthető termékmennyiségek jelentenek 

korlátot >> a termékek jövedelmezősége alapján tervezünk 

(értékesítési minimumok + amit a piac felvesz); 
 

-Piaci korlát + gyártási (erőforrás) korlát >> gyártmány-

karakterisztika számszerűsítése, termékek jövedelmezőségi 

rangsora (értékesítési minimumok + gyártási korlátok + termékek 

rangsora); 
 

- Több erőforráskorlát esetében >> lineáris programozás; 



 Az értékesítést a lehető legrészletesebb 
formában célszerű meghatározni 

 

• Termékenként, termékcsoportonként, a szolgáltatások fajtái 

szerint; 

• Értékesítési irányonként (belföld-export, főbb piacok és 

jelentősebb vevők szerint); 

• Főtevékenység és másodlagos tevékenység bontásban 
(feldolgozóipari tevékenységet folytató vállalkozás esetében főtevékenység pl.: 

késztermékek és félkész termékek értékesítése, különböző ipari szolgáltatások köre, 

megrendelésre végzett ipari kutatás, fejlesztés, szervezés és tervezés; másodlagos 

tevékenység pl.: építőipari, fuvarozási, kereskedelmi, mezőgazdasági tevékenység); 

• Értékben és ahol lehetséges természetes mértékegységben. 



A termelési terv feladata 

Termelő tevékenységet folytató vállalkozás esetében releváns! 

Meghatározza, hogy 

   - milyen termékből, 

   - milyen mennyiséget 

kíván, vagy tud termelni a vállalkozás az adott feltételek mellett. 

Feladata: 

•Biztosítani az értékesítési terv mennyiségben, minőségben, 

választékban való teljesítését. 

•Biztosítani a termelés folyamatosságát. 

•Biztosítani a rendelkezésre álló erőforrások lehető legjobb 

kihasználását. 

•Biztosítani a termelőtevékenység gazdaságosságát. 



A termelési terv jellemzői 

Összhang a termelési és értékesítési terv között! 

Értékesítés ≠ Termelés 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke; 

Saját termelésű készletek állományváltozása (befejezetlen 

termelés, félkész termékek, késztermékek) 

 

>> A termelés tervezésének kiinduló pontja az értékesítési terv! 

>> Ezt módosítjuk a különbségekkel… 



A termelés tervezéséhez szükséges információk 

•Az értékesítési terv adatai; 

•Az egyes termékek, tevékenységek és az alkalmazott 

technológia műszaki jellemzői; 

•Az egyes termékek, tevékenységek közvetlen önköltsége; 

•Az erőforrásokra (anyagok, gépek, munkaerő, stb.) vonatkozó 

információk; 

•A saját termelésű készletekre vonatkozó információk; 

•A saját célra előállítandó eszközökre, illetve azok igényére 

vonatkozó információk;  



•Értékesítésre kerülő késztermékek;   

•Értékesítésre kerülő félkész termékek;   

•Értékesítésre kerülő szolgáltatások;   

•Saját célra készülő eszközök aktiválandó értéke; 

•Befejezetlen termelés állományváltozása; 

•Félkésztermék-készlet változása; 

•Késztermékkészlet változása;  

A termelési feladat elemei  

Fejlesztési terv! 

Termelési terv! 

Értékesítési 

terv! 

Értékesítési 

terv! 

Értékesítési 

terv! 

Értékesítési 

terv! 

Termelési terv! 

Értékesítési 

terv! 



Milyen tényezők határozzák meg az 

adott készlet nagyságát? 

 



Befejezetlen termelés állománynagysága  

-Ezt nagyon ritkán tervezik meg a vállaklozások. 

-Egyedi gyártásban, hosszú gyártási átfutási idővel rendelkező 

termékek esetében. 

Befejezetlen termelés = gyártásban lévő termékmennyiség 

* közvetlen önköltség * készültségi fok 

Készültségi fok: kifejezi, hogy a közvetlen költség milyen 

hányada (hány százaléka) merül fel az adott időpontig. 



Félkész termékek tervezése  

Félkész termék: olyan alkatrészek, részegységek, amelyeket a 

vállalkozás állít elő, és jellemzően nem értékesítésre, hanem 

további feldolgozás céljára készülnek. 

Félkésztermék-készlet = félkész termékek átlagos 

tárolási ideje * 1 napi félkésztermék-felhasználás 

Az átlagos tárolási idő függ az utánpótlási időtől, azaz, hogy a 

vállalkozás hány nap alatt tudja előállítani, pótolni az adott 

félkész terméket. 



Késztermékek készletének tervezése  

A szükségleteknek megfelelően becsléssel és tapasztalati 

adatok alapján történik. 

Raktározás oka: nincs összhangban a termelés és a raktározás. 

A késztermékkészlet változásának okai: 

 - a termelés tömegszerűségének növelése; 

 - gazdaságos sorozatnagyságok kialakítása; 

 - készletek növelése, ha azzal az értékesítés lehetősége, 

vagy az értékesítési árak tekintetében kedvezőbb lesz a helyzet; 

 - készéletek csökkentése, hogy a készletezéssel 

kapcsolatos ráfordítások, avulási és egyéb veszteségek 

csökkenjenek; 



A termelési tervben alkalmazott 
mértékegységek 

TERMELÉSI TERV 

Természetes 

mértékegységben 

Munka-

mértékegységben 

Pénzértékben 

- probléma az összesítésnél 

- számított mértékegység 

- mérés vezértípus termékben 

- munkaóra 

- normaóra 

- közvetlen termelési költség 

- termelési érték 



Bruttó típusú termelési érték mutatók 

 Értékesítendő késztermékek nettó árbevétele 

± Késztermékkészlet-változás 

+ Saját célra készítendő eszközök aktiválandó értéke 

+ Értékesítendő félkész termékek nettó árbevétele 
 

 KÉSZÁRUTERMELÉS ÉRTÉKE 

+ Értékesítendő ipari szolgáltatások nettó árbevétele 

+ Megrendelésre végzendő ipari fejlesztés, szervezés, tervezés 

nettó árbevétele 
 

 BEFEJEZETT TERMELÉS ÉRTÉKE 

± Befejezetlen termelés állományváltozása 

± Félkésztermék-készlet változás 

 TELJES TERMELÉSI ÉRTÉK 

+ Másodlagos tevékenységek termelési értéke 
 

 BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK 



A bruttó termelési érték tartalmaz átvitt munkaértéket 

(anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatás, 

értékcsökkenési leírás)  

>> ELÁBÉ és eladott szolgáltatások értéke nem része annak! 

 

Nettó típusú mutatószámok: 

-Anyagmentes termelési érték = BTÉ – anyagköltség – 

igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 

-Nettó termelési érték = anyagmentes termelési érték – ÉCS 

-Hozzáadott érték = adózás előtti eredmény + ÉCS + személyi 

jellegű ráfordítások 

 



Egyéb gondolatok…  

-A termelési tervet térben és időben (termelőegységekre bontva) 

részletezni szükséges. 

-Tervváltozatok kidolgozása a bizonytalanságok kezelése és a 

rugalmasság miatt. 

-Gördülő tervezési technika alkalmazása. 

-Optimális termelési terv kidolgozása (optimális, gazdaságos 

termékösszetétel meghatározása). 

-Lineáris programozás. 

-Termelés programozási modellek (determinisztikus, 

sztochasztikus, lineáris, nem lineáris, statikus, dinamikus). 

 



Összefoglalva a termelés tervezési feladatai  

-Az előző időszak termelési tevékenységének elemzése; 

-A tervezés információinak biztosítása; 

-Előzetes számítások a gazdaságos termékösszetétel, termelési 

volumen meghatározására; 

-A termelés mennyiségének összehangolása az értékesítés és a 

raktárkészletek tervezésével; 

-A termelés mennyiségének időbeli felosztása a tervidőszakon belül; 

-A termelés térbeli felosztása a termelőegységek között; 

-A termelés feltételei meglétének vagy biztosíthatóságának vizsgálata; 

-A termelés költségeinek meghatározása a közvetlen önköltség 

szintjén, valamint a termelési érték mutatók számszerűsítése; 

-A többi tervfejezet elkészítése után a termelési terv esetleges 

módosítása; 



Erőforrások tervezése 

Cél: a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása! 

Erőforráselemek: 

 - emberi erőforrások; 

 - gépi erőforrások; 

 - anyagok, vásárolt készletek; 

 - pénzeszközök; 

 - információk; 

A szükséges erőforrások összetétele, kombinációja függ a 

tevékenységi körtől és számos egyéb tényezőtől. 



Erőforrások tervezése 

Szükségletek és fedezetek összhangjának megteremtése! 

(erőforrásmérleg) 

Az erőforrások alul- illetve túlbiztosításának is 

nyereségcsökkenés a következménye! 

 

>> Erőforráskorlát  nem realizálható az elérhető nyereség, 

„elvesztett” haszonról beszélhetünk. 

 

>> Több erőforrás lekötése  a kellőképpen ki nem használt 

erőforrások idéznek elő többletköltséget, ezáltal 

nyereségcsökkenést. 



1. 
Tárgyieszköz-kapacitás és a kapacitáskihasználás 

tervezése 



• Behatárolják a termelhető, és értékesíthető termékek, 

szolgáltatások körét, mennyiségét, összetételét, minőségét. 

• Egy része (pl.: gépek, berendezések, szerszámok) közvetlenül 

hat az emberi erőforrásokra, azok hatékonyságára. 

• Egy része (pl.: ingatlanok) közvetetten hat a hatékonyságra. 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos tervezési feladatok jelentős 

része a középtávú (esetleg hosszú távú) tervek készítéséhez 

tartozik. Pl. eszközállomány kialakítása, bővítése, fejlesztése >> 

innovációs terv, beruházási terv. 

Az eszközök felhasználása, alkalmazása a működés során 

már operatív kérdés! 

A tárgyi eszközök közül közvetlenül elsősorban a műszaki 

gépek, berendezések vesznek részt a termelési, szolgáltatási 

folyamatban >>>> 

Tárgyi eszközök 



A gépi erőforrásokkal kapcsolatos tervezési feladatok 
(terhelésszámítások) 

• A gépek, berendezések teljesítőképességének kifejezése, 

• A gépek, berendezések, illetve azok teljesítőképessége 

kihasználásának vizsgálata. 

Meghatározandó: 

a) A kapacitás; 

b) Az átbocsátóképesség; 

c) A kapacitáskihasználás; 

d) Az átbocsátóképesség-kihasználás. 



2. 
Az emberi erőforrások tervezése 



Emberierőforrás-terv minimális tartalma 

A. Munkaerő-terv 

B. Bérezés és egyéb munkaerő-költségek terve 

C. A tervezett emberierőforrás-felhasználást 
jellemző mutatószámok 



A munkaerő-szükséglet tervezésének főbb módszerei 

1) Objektív módszerek 2) Szubjektív módszerek 

b) Munkaidő tanulmányokon, 
munkaidő-elemzéseken, technológiai 

létszámszükségleten alapuló 
módszerek 

Technológiai 
létszámfelméréseken 

alapuló módszer 

Időtanulmányokra, 
munkaidő-elemzésre 
és -tervezésre épülő 

létszámtervezés 

a) Statisztikai 
módszerek 

c) Funkció-
elemzésen 

alapuló 
módszer 

b) Csoportos 
alkotó-

technikák 

a) Szakértői 
becslés, 

megítélés 

Trendelemzés, 

Arányelemzés, 

Korrelációelemzés, 

Egyéb, 



A munkaerő-fedezet tervezésének feladatai 

1) Belső munkaerő-kínálat 
felmérése és előrejelzése 

2) Külső munkaerő-kínálat 
elemzése és előrejelzése 

 b) Belső 
munkaerőmozgás 

értékelése 

a) Emberi erőforrás-
leltár értékelése 

c) Fluktuáció 
elemzése 

Cél: a munkaerő-kínálat felmérése és előrejelzése! 



3. 
Vásárolt készletek tervezése 



Anyagok fajtái 

Nyers- és alapanyagok; 

Segédanyagok; 

Üzem- és fűtőanyagok; 

Tartalék alkatrészek; 

Építési anyagok; 

Egyéb anyagok; 



ABC-analízis 

Az anyagféleségek 3 csoportba történő sorolása; 

Kritériumok: 

 - felhasználás mennyisége, értéke; 

 - felhasználás folyamatossága, rendszeressége; 

 - beszerzési lehetőségek kritikussága; 

 - helyettesíthetőség. 

 



ABC-analízis 
„A” csoport: a felhasznált anyagféleségek 10-15%-a, de 

az anyagfelhasználás 70-80%-a, illetve azok, amelyek 

nehezen szerezhetők be, hiányuk termelésleállást okoz. 

 

 Egyedi tervezési módszerek alkalmazása! 

 - anyagfelhasználási, kihozatali normák kidolgozása; 

  - készletnormák meghatározása; 

 - készletnyilvántartások használata. 



ABC-analízis 
„B” csoport: a felhasznált anyagféleségek és az anyag-

felhasználás 15-20%-a. Beszerzése nem problémás, de 

nem is helyettesíthető. 

 

 Statisztikai módon képzett normák, fajlagos mutatók 

alkalmazása, átlagkészlet alapján történő kalkuláció. 



Az anyagellátás kapcsán az operatív tervezés 
feladata 

a) Anyagfelhasználás tervezése; 

a1) Alapanyag-felhasználás tervezése; 

a2) Egyéb anyagok felhasználásának tervezése; 

b) Anyagszükséglet és anyagbeszerzés tervezése; 



a1) Alapanyag-felhasználás tervezése 
Anyagfelhasználási normák és azok közötti összefüggések: 
 

  Nettó norma  (100% - X%) 

 + Hulladék   (X%) 

  Bruttó norma  (100%) 

 + Selejt   (Y%) 

  Beszerzési norma (100% + Y%) 
 

A normák meghatározása történhet műszaki számításokkal, 
statisztikai számításokkal, és közelítő számításokkal. 

Kifejezhető természetes mértékegységben (pl: kg/db), illetve 
pénzértékben (pl: kg/ezer Ft). 



a1) Alapanyag-felhasználás tervezése 

Az utolsó lépés az alapanyag-felhasználási terv elkészítése 
anyagféleségekre, termékenként, méret szerint, természetes 
mértékegységben illetve pénzértékben kifejezve. 

 

Anyagfelhasználás =  
Tervezett termelés × Alapanyag-beszerzési norma 

 



b) Anyagszükséglet és anyagbeszerzés tervezése 

Anyagellátási terv készítése, melynek funkciója az 
anyagbeszerzés feladatainak meghatározása. Alapja az 
anyagmérleg. 

SZÜKSÉGLET 

-Anyagfelhasználás 

-Záró készlet 

FEDEZET 

-Nyitó készlet 

-Beszerzés 

Tervezési feladat: a nyitó készlet, a zárókészlet és az 
anyagbeszerzés mennyiségének meghatározása 



b) Anyagszükséglet és anyagbeszerzés tervezése 

Készletkategóriák: 

1. Biztonsági készlet (anyagutánpótlás hiányosságai); 

2. Törzskészlet (értékesítési egyenetlenségek); 

3. Minimális készlet (1+2); 

4. Folyó készlet (két anyagbeszálíttás közötti felhasználás); 

5. Maximális készlet (3+4); 

6. Átlagkészlet (3+4/2); 

7. Optimális készlet (költség-haszon elemzés); 



b) Anyagszükséglet és anyagbeszerzés tervezése 

Záró készlet = Minimális készlet +  
Folyó készlet 

2 

Nyitó készlet + Beszerzés = Felhasználás + Záró készlet 



 A pénzügyi terv alapvető részei 
 

Pénzügyi terv 

Jövedelemterv Mérlegterv Likviditási terv Cash flow terv 



I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1. termék nettó árbevétele

2. termék nettó árbevétele

……

Értékesítés nettó árbevétele összesen

Értékesítési terv (pénzértékben) - értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés
1.év hónapok 1.év

összesen

2.év

összesen

3.év

összesen

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Értékesítés nettó árbevétele

Befolyt árbevétel

Folyó értékesítésből

Vevőállományból

Egyéb bevétel

Rendkívüli bevétel

Eredményt érintő bevételek összesen

Nyitó vevőállomány

Záró vevőállomány

Fizetendő ÁFA

Folyó bevétel ÁFA-ja

Vevőállomány ÁFA-ja

Egyéb eredményt nem érintő bevétel

Eredményt nem érintő bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

1.év

összesen

2.év

összesen

Bevételek tervezése (ezer Ft)

Megnevezés
1.év hónapok 3.év

összesen

1. A bevételek tervezése 



2. A költségek tervezése 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Anyagjellegű költség

Bérköltség

Közteher

Értékcsökkenési leírás

Egyéb közvetlen költségek

Közvetlen költségek összesen

Értékesítés általános költségei

Marketingköltségek

Igazgatási költségek

Egyéb általános költségek

Közvetett költségek összesen

Termelési költségek összesen

Megnevezés
1.év hónapok 3.év

összesen

1.év

összesen

2.év

összesen



Megnevezés 1. év 2. év 3. év

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Aktivált saját teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Üzemi tevékenység eredménye

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos vállalkozási eredmény

Rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli eredmény

Adózás előtti eredmény

Fizetendő adó

Adózott eredmény

Osztalék kifizetés

Mérleg szerinti eredmény

3. Eredményterv  

- összköltség eljárással készülő -  



Megnevezés 1. év 2. év 3. év

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés bruttó eredménye

Értékesítés közvetett költségei

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Üzemi tevékenység eredménye

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos vállalkozási eredmény

Rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli eredmény

Adózás előtti eredmény

Fizetendő adó

Adózott eredmény

Osztalék kifizetés

Mérleg szerinti eredmény

3. Eredményterv  

- forgalmi költség eljárással készülő -  



Mi növeli? 
•    Vétel 
•    Saját előállítás 
•    Kapott apport 

Mi csökkenti? 
•    Eladás 
•    Értékcsökkenés 
•    Bevitt apport 

Hónapok 
Megnevezés 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Összesen 

Nyitó bruttó érték              

   Növekedés              

   Csökkenés              

Záró bruttó érték              

Nyitó értékcsökkenési leírás              

   Terv szerinti ÉCS              

   Terven felüli ÉCS              

   Csökkenés              

Záró értékcsökkenési leírás              

Nyitó nettó érték              

   Növekedés              

   Csökkenés              

Záró nettó érték              

 
Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a bruttó és a nettó 

értéket egyaránt meg kell tervezni! 

A befektetett eszközök és az ÉCS tervezése 



5. Kiadások tervezése 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Anyagjellegű kiadások

Folyó vásárlásból

Szállítóállományból

Személyi jellegű kiadások

Egyéb (kamat, adó, stb)

Eredményt érintő kiadások összesen

Nyitó szállítóállomány

Záró szállítóállományból

Visszigényelhető ÁFA

Eredményt nem érintő egyéb kiadások

Eredményt nem érintő kiadások összesen

Kiadások mindösszesen

1.év

összesen

2.év

összesen
Megnevezés

1.év hónapok 3.év

összesen



5. Pénzforgalmi terv 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Nyitó pénzkészlet

Folyó bevételek összesen

Folyó kiadások összesen

Működési pénzáram

Tőkebefektetés

Hitelfelvétel

Hiteltörlesztés

Tőkével kapcsolatos pénzáram

ÁFA egyenleg

Nettó pénzáram

Záró pénzkészlet

1.év

összesen

2.év

összesen
Megnevezés

1.év hónapok 3.év

összesen



 

Összes állandó költség (FC)

Q kritikus Értékesítési volumen (db)

Á
rb
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k
ö
lt
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 (
F

t)

Összes változó költség (VC)

Összes termelési költség (TC)

Összes árbevétel (TR)

Fedezeti pont

Nyereség

Veszteség

Fedezet (F)

 
AVC-P

FC
Q

kritikus
   

 

 AVCPf    
 

 
f

FC
Q

kritikus
   

Qkritikus = kritikus (fedezethez szükséges) termékmennyiség (Quantity of Units Produced) 

FC = összes állandó költség (Fixed Costs) 

P  = eladási egységár (Price) 

AVC = egy termékre eső változó költség (változóönköltség) (Avarege Variable Cost) 

f  = termékegység fedezete 

7. Fedezeti pont elemzés 



 Az események bekövetkezésének valószínűsége 

 - ismert   kockázat 

 - nem ismert   bizonytalanság 

 Cselekvési alternatívák kidolgozása 

 Érzékenységvizsgálatok készítése 
- rugalmassági mutatók,kritikusérték-vizsgálat, szcenárió-elemzés; 

 Kockázatok formái: 
- termelési kockázat,  - vállalkozástól függő, 

- piaci kockázat,   - vállalkozástól független; 

- pénzügyi kockázat, 

- véletlen veszteségek, 

- jogi kockázat, 

- emberi kockázati tényezők; 

XI.  KOCKÁZATBECSLÉS 


