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Előszó 
 

 

Az „üzleti tervezés” című elméleti és gyakorlati jegyzetek ismeretanyaga a Gazdasági 

agrármérnök MSc szak képzési programjában fontos szereppel bír. A tantárgy oktatásának 

célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a piacgazdaságban működő vállalkozások 

üzleti tervezéshez kapcsolódó és azt megalapozó legfontosabb ismereteket; az üzleti tervezés 

lényegét, szükségességét, információszükségletét, szerepét a vállalkozások működésében, 

illetve gyakorlatorientáltan a tervezői munka részleteit. Ez utóbbira kiemelt figyelmet 

kívánunk fordítani. 

 

A tananyag szintetizálja a más tantárgyak keretében elsajátítottakat. Ezért a tantárgy 

feltételezi mindazon gazdasági tantárgyak (mikro-, makroökonómia, pénzügy, vállalati 

pénzügyek, marketing, vállalatgazdaságtan, számvitel, menedzsment, gazdasági elemzés) 

ismeretét, amelyek a BSc tanulmányok és a tanterv szerint a 3. félévig oktatásra kerülnek. 

 

A tananyagfejlesztés során mindvégig törekedtünk arra, hogy – a szakmai igényesség 

megtartása mellett – közérthető módon mutassuk be az elsajátítandó tananyagot, biztosítva 

azt, hogy a (köz)gazdasági összefüggésekben kevésbé jártas hallgatók is megismerjék és 

megértsék az üzleti tervezés fogalomrendszerét, illetve azokat elsajátítva tárgyalóképes 

tudásra tegyenek szert a pénzügyi szektorban dolgozókkal, illetve a pénzügyi befektetőkkel 

folytatandó tárgyalásaihoz. 

 

A tárgyalt ismeretanyag alkalmazása – jártasság és készség szintű elsajátítása – 

elengedhetetlen feltételét képzi a végzett hallgatókkal szemben megfogalmazott 

követelmények teljesítésének. Fontosnak tartjuk ennek kapcsán annak hangsúlyozását, hogy 

az elvárt kompetenciák kialakítása, mindkét fél részéről – tanár és hallgató egyaránt – aktív 

hozzáállást követel meg. Ezért az ismeretanyagok feldolgozásánál kiemelt szerepet kap a 

team munkában való önálló hallgatói munkavégzés is. Az érintett ismeretanyag elsajátítását 

követően a hallgatók képesek lesznek az agrártermelésben és kereskedelemben tervezési, 

fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére és irányítására. 

 

A tantárgy ismeretanyaga nem tekinthető „könnyen emészthető”-nek, ugyanakkor annak 

elvárt színvonalú elsajátítását sem tartjuk teljesíthetetlennek. A megfogalmazott célkitűzések 

teljesítése minden érintett részéről aktív hozzáállást és közreműködést feltételez. Ehhez 

kívánunk az érintettek számára kitartást és várjuk pozitív/negatív kritikai észrevételeiket. 

 

 

Debrecen, 2012. 

 

 

a Szerzők 
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1. A tervezéshez kapcsolódó általános alapfogalmak 
(Szűcs István) 

 

A tervezés fogalma alatt a következőt értjük: a tervezés általános értelembe véve valamilyen 

kívánatosnak tartott jövőbeli állapot felvázolását, valamint annak elérését lehetővé tevő út 

(utak) és feltételek (eszközök) meghatározását jelenti. A tervezés ismérvei közé tartozik az: 

(1) tudatosság, tudományosság; (2) jövőorientáltság; (3) célok megfogalmazása; (4) célokhoz 

vezető utak; (5) feltételek kijelölése. A kívánatos jövőbe tehát – amelynek távlata eltérő lehet 

– többféle úton is el lehet érni. Menetközben az „út-alternatívák” közül azt kell kiválasztani, 

amelynek megtétele esetén a legnagyobb valószínűséggel várhatjuk az elérni kívánt állapot 

bekövetkezését. Az utak (lehetőségek) közüli választás ökonómiai értelemben döntést jelent, 

helyesebben döntések sorozatát. Ennek alapján a tervezést, a tervezés folyamatát is döntések 

sorozataként értelmezhetjük. Mivel a tervezésünk egy elemeiben teljes körűen nem ismert 

jövőre vonatkozik, ezért azzal is számoljunk, hogy cselekvéseink „előképei” csak bizonyos 

valószínűséggel realizálódnak. Ez a körülmény a döntéseinkkel szembeni elvárásokat, 

továbbá a tervezésnél követendő, vagy követhető módszerek megválasztását is a mérlegelés 

tárgyává kell, hogy tegyék. Mivel a viszonylag biztos jelenben megfogalmazott célkitűzéseink 

egy bizonytalan jövőben realizálódhatnak, a tervezésük soha sem jelentheti egy végleges 

cselekvési program rögzítését, hanem csak olyanét, amelyet a végrehajtási környezet 

ismeretében módosíthatunk, aktualizálhatunk. Ez az aktualizálás adja a vállalkozás 

környezethez való alkalmazkodását, amelynek képessége a hosszabb távú fennmaradásnak is 

feltétele (Galó, 2008). 

 

Minden vállalkozás dinamikusan változó társadalmi és gazdasági környezetben működik, 

mely alapvetően meghatározza a vállalkozás működését és jövőbeli sorsát. A vállalkozás 

környezetében váratlan események zajlanak le, és a változásokra nem mindig figyelmeztetnek 

könnyen észrevehető jelek, ezért az ilyen környezetben sikeresen csak úgy lehet működni, ha 

a vállalkozó, illetve a menedzsment úrrá tud lenni a környezet okozta nehézségeken. Ahhoz, 

hogy a vállalakozás, illetve szervezet megfelelő pozícióra tegyen szert, biztosítsa hosszú távú 

túlélését meg kell határoznia jövőbeli tevékenységét, azaz terveznie kell a jövőt. 

Összefoglalva a tervezés az a folyamat, amely a jövő befolyásolására irányul azáltal, hogy 

konkrét célokat határoz meg, akcióterveket dolgoz ki és modellez a kijelölt célok elérésére. 

 

A vállalkozásoknál folyó tervezési folyamat a vállalkozás szakembereit és vezetőit 

szisztematikus gondolkodásra kényszeríti, mintegy keretbe foglalva, modellezve az egész 

vállalat működését, segítséget nyújtva a vállalkozás piaci környezetének és adottságainak 

legjobban megfelelő és teljesíthető célok kijelöléséhez. A gazdasági tervezés egyik alapelve, 

hogy a tervezés folyamatát a vezetői funkciókhoz kapcsolja, leszögezve a tervezés vezetői 

feladatait. A vállalati tervcélok megfogalmazásának előkészítő munkálataiban a vállalkozás 

funkcionális szakterületei, szakemberei vehetnek részt, de a vezetés feladata a célkitűzések 

meghatározása és a hozzá kapcsolható erőforrás allokáció biztosítása. A tervezési folyamat 

egyben jövőt formáló folyamat is, hiszen a tervcélok kitűzésével egyben meghatározódik az a 

működési pálya is, amelyen történő előrehaladás érdekében a vállalat anyagi, emberi 

erőforrásait mozgósítja. 

 

A tervek készítésének általános célja a vállalkozás létrehozásának előkészítése, illetve 

működő vállalkozás esetén a szervezet céljai és tényleges lehetőségei közötti összhang 

keresése és megteremtése, ennek módjának, tartalmi összefüggéseinek bemutatása. A terv 

alapján dönthetünk érdemben az elképzelések megvalósíthatóságáról, a megvalósítás 

realitásáról, jövedelmezőségéről, a vállalt kockázat mértékéről, illetve kritikus esetekben a 
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működésképtelenségről. A tervezés ugyanakkor tudományos-műszaki-gazdasági alapokon 

nyugvó eljárási mód. Egyfelől a vállalkozás, illetve szervezet céljait, fontosabb feladatait, 

működését, kapcsolatrendszerét fogalmazza meg, annak érdekében, hogy belső erőforrásait 

felhasználva a változó piacviszonyokat figyelembe véve, a környezeti mozgásokhoz képes 

legyen hatékonyan alkalmazkodni. Másfelől, a tervezés fogalmát, mint jövőalakítást is 

definiálhatjuk: vagyis a célok, az intézkedések, az eszközök, illetve a célok eléréséhez vezető 

utak szisztematikus és a jövőre vonatkozó átgondolását és meghatározását értjük alatta. A 

tervezés gondolatiságában végig követi a jövőbeli cselekvést, mérlegeli a különböző 

cselekvési alternatívákat, és a legkedvezőbbet választja. A tervezés a vállalkozás, illetve 

szervezet fennmaradásához nélkülözhetetlen, szükséges a jövő bizonytalanságának a 

kivédéséhez és számottevően hozzájárul a gazdasági folyamatok koordinációjához, mivel 

megalapozza a vállalat adaptációs képességét, mivel megkönnyíti az alkalmazkodást a 

gazdasági/társadalmi környezet változásaihoz. 

 

A jó terv egy dinamikusan változó környezetben modellezi az üzleti vállalkozás működését, s 

ezáltal lesz vezérfonala a vállalkozás menedzselésének. A gazdasági események 

bekövetkezésének sebessége, mely az idő előrehaladásával folyton módosul (leginkább 

minden gyorsul), más és más időtávú tervezést igényel. A gyors bekövetkezésű eseményeket 

rövidtávú, a lassabbakat középtávú és az összetettebb, komplex és egyben későn bekövetkező 

eseményeket hosszú távú tervekben kell megtervezni. A régebbi nómenklatúra szerint hosszú 

távú tervek voltak az 5 éven túli tervek, középtávúak a 3-5 éves tervek és rövid távúak a 1-3 

évig terjedő tervek. Ez a besorolás a nemzetgazdasági vagy szupranacionális (például EU) 

szinten történő tervezés estében most is elfogadható, azonban a vállalati és kisebb szervezeti 

egységek szintjén ez módosult, azaz rövidült. Napjainkban rövid távú terveknek nevezzük az 

éven belüli terveket, középtávúnak az 1-3 éveseket és hosszú távúnak a 3 éven túlikat. Azt is 

meg kell említeni, hogy egy terv minél hosszabb távú általában annál kevésbé részletes, és 

minél rövidebb távú, annál alaposabban kimunkált. Általában a hosszú távú tervek 

csoportjába tartoznak a stratégiai tervek, a középtávú tervek közé a taktikai tervek és 

tipikusan rövid távú tervek az operatív tervek. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni 

azt a tényt, hogy az időtáv csak az egyik jellemzője a tervek ilyen csoportosításának, vagyis 

például egy terv nem azért stratégiai terv mert hosszú távú, hanem azt ezen kívül még más 

jellemzők is befolyásolják. Ennél a rendszerezésnél (stratégiai/taktikai/operatív) elsősorban a 

szervezet életében tervezett változások mértéke a meghatározó. Ennek megfelelően a 

stratégiai terv végrehajtása alapvető változásokat indukál a szervezet felépítésében és 

működésében, míg egy operatív terv inkább az éves működés mikéntjét modellezi, illetve 

befolyásolja. 

 

A terveknek a három alapvető fokozata (stratégiai / taktikai / operatív) hierarchiát alkot abban 

az értelemben, hogy a feljebb lévő szint keretet ad az alatta elhelyezkedő szint tervezéséhez. 

A hierarchia tetején a stratégiai szint áll, ezt követi a taktikai, majd az operatív szint. 

 

Stratégiai szinten hosszabb időszakra tervezik meg a vállalkozás fejlődésének alapvető 

vonásait, olyan változásokról van szó, amelyek a szervezetet, mint teljes rendszert érintik. A 

stratégiai tervezés fő feladata a szervezet lehetőségeinek idejében történő felismerése, és az 

ezekre való reagálás, stratégiai cselekvési program vázlatos kidolgozása azok kockázatának 

elemzése mellett. 

 

A taktikai szinten készülő, azaz taktikai tervek a stratégiai fázisban kitűzött célokat és az 

elérésükre alkalmas cselekvési stratégiákat konkretizálják és projekt rendszerű bonyolítást 

feltételeznek. Ekkor kidolgozásra kerülnek a szervezet egészének és részrendszereinek a 
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specifikus céljai, kijelölik a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat és intézkedéseket. A 

szükséges beruházások tervezése – mely tipikusan projekt rendszerű munka – a taktikai 

tervezés tipikus feladata. 

 

Operatív szinten általában a teljesítmények előállításának rövid távú tervezése folyik, 

melynek keretében az adott kapacitásokból és kínálatból kell kiindulni. Ezen a szinten kell az 

erőforrások optimális kihasználási szintjét megtervezni. A gyártási és szolgáltatási folyamatok 

tervezése az operatív tervezés tipikus feladata. 

 

Jövendő gazdasági események tervezése csak megfelelő információk segítségével lehetséges. 

A tervezéshez rendelkezésre álló információk határozzák meg a terv kereteit, terjedelmét és a 

megvalósításának időpontját is. A tervezéshez a vállalatról dokumentált információk és a 

gazdasági/társadalmi környezethez kapcsolódó prognosztizált információk szükségesek. A 

dokumentált információkat az elmúlt időszak eseményeinek feljegyzéseiből állíthatók össze, 

míg a prognózis-információk a jövő kvantitatív fejlődésére vonatkozó állításokat 

tartalmazzák. Mivel a prognózis-információk, a nevükből adódóan is csak becsült 

információk, ezért az ezekre alapozott terv is bizonytalansággal terhelt. Mindezek miatt 

feltétlenül szükséges az elkészített tervek kockázatainak átfogó értékelése, azaz 

kockázatelemzése. 

 

A tervezés a vezetői tevékenység részeként is meghatározható. Nagyobb szervezeti struktúrák 

esetében általában a stratégia jellegű és középtávú, azaz taktikai terveket a felső vezetés 

készíti el, illetve koordinálja, míg a rövid távú tervezés tipikusan az alsóbb vezetési szintek 

feladata. Abban az esetben, ha rendelkezik a vállalkozás egy jól működő kontrolling 

rendszerrel a teljes tervezés koordinációja a kontrollerek, illetve a vezető kontroller feladata. 

 

Kiemelt fontosságú feladata tervezés folyamatának és a szervezet hierarchia szintjeinek az 

összekapcsolása. Ezen a téren általában három formációval találkozhatunk. Ha a tervezés a 

szervezeti hierarchiában fentről lefelé zajlik, azaz a szervezet felső vezetése megadja a 

legfőbb célokat, és ezek olyan keretet alkotnak, amelyet a további vezetési szintek lépésről 

lépésre részletes tervekben konkretizálnak, akkor retrográd tervezésről, azaz „top-down” 

eljárásról beszélünk. Ha a tervezés a szervezet alsó szintjein kezdődik, és lépésről lépésre 

halad felfelé akkor a szervezeten belül progresszív tervezést, azaz „bottom-up” eljárást 

alkalmaznak. Ha felső vezetési szint előzetesen kitűzi a fő célokat, és az alárendelt szintek 

ezekből vezetik le a megvalósítási lehetőségek mérlegelésével a részcélokat és részterveket, 

és ezután kezdődik meg az alulról felfelé haladó tervezés szakasza, amelyben lépésenként 

koordinálják és összefoglalják az alsóbb szintek terveit, akkor ellenáramú tervezésről 

beszélünk. Ebben az esetben a folyamat lezárásaként a felső vezetési szint véglegesíti a tervet. 

A kezdeményezés az ellenáramú tervezés során elméletileg alulról is kiindulhat, azonban ez a 

legritkább esetben fordul elő a gyakorlatban. 

 

A retrográd tervezést mindig erősen centralizáltan szervezik, míg a progresszív tervezés során 

fennáll az a veszély, hogy az egyes részcélok és a tervek nem mutatnak egy közös cél 

irányába. Mivel az ellenáramú tervezés a két alaptípust kombinálja, és mindkettő előnyeit 

magában hordozza, a komplex tervezés során ezt használják a leggyakrabban. 

 

A kerettervezés a tervezési rendszeren belül az egyik leggyakrabban használt eljárás. A 

kerettervezés azt jelenti, hogy minden tevékenységet az értékben kifejezett szervezeti 

célokhoz igazítanak. Az eredménytervezés akkor hatékony, ha a következetesen minden 

szervezeti egység számára előírják, hogy milyen mértékben kell hozzájárulnia a szervezet 
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eredményéhez. A kerettervezés a tervezési rendszer azon eleme, amelyik formalizált, azaz 

pénzértékben is kifejezett célokat tartalmaz. Ezzel ellentétben, az akciótervezés 

középpontjában a tárgyi célok állnak. A gyakorlatban az akciótervezés és a kerettervezés 

párhuzamosan folyik, mert az értékben meghatározott célok tartalmilag megalapozott 

tervezése ugyanis csak a megvalósításukhoz szükséges intézkedések (tárgyi célok) egyidejű 

tervezésével lehetséges. 

 

A szervezet növekvő komplexitásával együtt növekszik a tervezés rendszer formalizáltsága is, 

azonban a formalizáltság nem vezethet az idő- és munkaráfordítások túlzott 

megnövekedéséhez, és a rugalmasság csökkenéséhez. A tervezési rendszer, illetve annak 

folyamatai nem szabad, hogy öncélúvá váljanak, sohasem szabad figyelmen kívül hagyni azt 

a tényt sem, hogy nem a szervezet van a tervért, illetve tervezésért, hanem a terv van a 

szervezetért. 

 

A tervezési folyamat végső eredménye az elkészült terv. Egy jól elkészített terv 

mindenképpen tartalmazza a következőket: 

1. A helyzetelemzést, a problémák megfogalmazását, vagyis azt, hogy mit és miért kell 

tennünk. 

2. A mérhető célkitűzéseket, vagyis választ kapunk arra, hogy hová akarunk eljutni. 

3. Az elvárt eredményeket, vagyis a tevékenységek kézzelfogható outputját (termék 

és/vagy szolgáltatás), így választ kapunk arra, hogy mit fogunk elérni. 

4. Az intézkedéseket, vagyis a szükséges tevékenységeket, vagyis, hogy mit, hogyan 

valósítunk meg. 

5. A tevékenységek végzéséhez szükséges erőforrásokat (materiális, immateriális), azaz 

az inputokat, így választ kapunk arra, hogy minek a segítségével/felhasználásával 

valósítjuk meg. 

6. A határidőket, a kezdési és befejezési időpontokat, vagyis rögzítjük, hogy mit 

mikorra kell megcsinálni. 

7. A végrehajtásért és az eredmények realizálásáért felelős személyeket, vagyis a 

felelősöket. 

8. A szükséges külső és belső feltételeket, valamint a végrehajtás kockázati tényezőit. 

 

 

1.1. Az üzleti terv fogalma és funkciói és főbb jellemzői 

 

Az üzleti tervezés fő célja a kielégítő működés elérése érdekében a lehetőségek vizsgálata és a 

megfelelőnek ítélt cél eléréséhez szükséges lépések, erőforrások, időtartamok, valamint 

várható eredmények felsorakoztatása a gazdasági döntés meghozatalához. Az üzleti terv 

(Business Plan) szoros összefüggésben áll a vállalati céllal és számos kapcsolatot mutat a 

stratégiai tervezéssel is. A vállalatok hosszú távú célja a tartós fennmaradás, mely úgy 

lehetséges, ha a vállalat jövedelmet is realizál. A vállalat ezeknek a céloknak az eléréséhez 

időről időre terveket és gyakran üzleti terveket is készít. Az üzleti tervekben a cég számba 

veszi a mozgósítható erőforrásait, a termékének és a cég piaci pozíciójának lehetőségeit, a 

megvalósítás költségeit és várható jövedelmeit. Az üzleti tervezés során tehát következőket 

vesszük számba: (1) a célokat; (2) a lehetőségeket; (3) a feladatokat; (4) az időtartamokat; (5) 

az erőforrásokat; (6) a költségeket; (7) a kockázatokat és a (8) a várható jövedelmeket. 

 

Összegezve, az üzleti terv egy olyan dokumentum, amelyben ismertetjük meglévő, vagy 

leendő vállalkozásunkat, annak jövőre vonatkozó céljait, azt, hogy ezeket a célokat hogyan 

szeretnénk elérni, kinek szeretnénk termékünket/ szolgáltatásunkat eladni és ehhez milyen 
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eszközökre, milyen reklámra és mennyi pénzre van szükségünk. Mindezek alapján az üzleti 

terv egy meghatározott időtartamra vonatkozóan a vállalkozás konkrét üzleti elképzeléseinek 

kidolgozása, számszerű információkkal történő igazolása, alátámasztása, eltérő célokra eltérő 

részletezettségű bontásban, más hangsúlyokkal elkészítve. Az üzleti terv készítésének 

részletes céljai az elérni kívánt eredménytől függően eltérőek lehetnek, és a leggyakrabban 

előforduló célok az alábbiak: 

 még kiforratlan vállalkozási ötletek kidolgozása, induló vállalkozások és fejlesztési 

elképzelések „modellezése”, azok megvalósíthatóságának elemzése; 

 a vállalkozás teljesítményének időről időre történő értékelése (belső késztetés); 

 a már meglévő tulajdonostársak meggyőzése az üzleti tevékenység bővítéséről, 

megváltoztatásáról; 

 új, potenciális tulajdonosok bevonása külső forrásszerzés vagy egyéb előnyszerzés 

céljából; 

 külső, tulajdonjogszerzéssel nem járó forrásbevonás elérése (uniós és nemzeti 

pályázati források, pénzintézetek és egyéb hitelezők); 

 kiemelt fontosságú üzleti partnerek számára készített terv, melyben a 

leghangsúlyosabb rész a marketingterv. 

 

Az üzleti terv a vállalat számára a lehetséges tervezési módszerek egyike. Keretet ad a 

vállalkozás stratégiájának rövid, közép és hosszú távú kidolgozásához. Az üzleti terv 

különböző megvalósítási célokkal készülhet. Ha például a célzott (előkészíteni kívánt) 

gazdasági döntés egy hitel kérelem, ebben az esetben az üzleti terv megvalósításának célja is a 

hitelnyújtás elérése. Mindezek alapján az üzleti terv megvalósításának céljai különbözők. 

 

Az üzleti terv készítésének előnye, hogy jó üzleti tervvel jelentős gazdasági és menedzsment 

előnyökhöz lehet jutni, valamint későbbi veszteségeket és kockázatokat lehet elkerülni. Az 

üzleti terv elkészítésével növelhetjük a megvalósíthatóság valószínűségét és mások számára is 

elfogadható alapot nyújthatunk a támogatás megszerzéséhez. További nagyon fontos szerepe 

van az üzleti tervnek a működés, vagy a megvalósítás során az ellenőrzésben és elemzésben. 

Ekkor a terv és tény adatok összehasonlítása, és az eltérések elemzése ad lehetőséget a 

korrekciós lépések és pót-tervek kidolgozására. Összefoglalva az üzleti terv a fejlesztés és a 

működtetés programja, az ellenőrzés dokumentuma. 

 

Üzleti terv készülhet a vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése során egyaránt. Az 

üzleti terv elkészítését –annak fő célja– a gazdasági döntés követi, amely egyrészt belső 

döntés, vagyis a „vállalkozás” dönt az üzleti terv megvalósításáról, másrészt külső, vagyis a 

lehetséges külső erőforrásokat biztosító szervek döntenek az erőforrások átadásáról. 

Mindezek alapján, üzleti tervre minden vállalkozásnak szüksége van, akár induló, akár 

működő vállalkozásról is legyen szó. Az üzleti terv egy kezdő vállalkozás esetén egyfajta 

modellként szolgál. Elkészítésével láthatóvá válik, hogy az általunk elképzelt vállalkozás, 

ötlet a rendelkezésünkre álló, vagy bevonni kívánt eszközökkel, pénzzel megvalósítható, 

egyáltalán életképes, nyereséges lehet –e. Az üzleti terv egy induló vállalkozásnál segít abban, 

hogy nyomon követhető legyen az abban rögzített célok megvalósulása. A későbbiekben is 

hasznos támpont, hogy tudjuk, hogy az eredetileg meghatározotthoz képest mennyire 

eredményes és hatékony vállalkozásunk működése. Induló vállalkozás esetén gyakran 

szükséges hitel, vagy egyéb külső forrás igénybevétele, ezért az, aki a pénzét a vállalkozásba 

fektetve kockáztatja, szeretne meggyőződni róla, hogy a pénze jó helyre kerül. Az üzleti terv 

tehát a befektető, vagy hitelező tájékoztatását is szolgálja. Az üzleti terv egy működő 

vállalkozás esetén azért szükséges, hogy nyomon követhető legyen, hogy a vállalkozás hol 

tart az induláskor kitűzött célok megvalósításában. A mai gazdasági környezetben különösen 
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fontos, hogy az üzleti terv pénzügyi részében lefektetetthez képest hogy áll a bevételek és 

kiadások tényleges alakulása, mennyire ésszerű és gazdaságos a vállalkozás működése. Ha 

egy már működő vállalkozás szeretne hitelt felvenni, vagy tőkét bevonni, akkor is kell egy 

aktualizált üzleti terv. Ha egy már meglévő vállalkozás új üzleti partnert, jelentősebb 

megrendelőt keres, akkor is hasznos egy üzleti terv, melyből a leendő partner megismerheti a 

cég eddig elért eredményeit, és a vállalkozás jövőre vonatkozó elképzeléseit (I4). 

 

Az üzleti terv általánosságban három fő célt szolgál. Először is ennek megfelelően ez egy 

olyan terv, amelyben kibontakoztathatóak és modellezhetőek az üzletvezetéssel kapcsolatos 

elképzelések. Lehetőségünk van arra, hogy finomítsunk stratégiáinkon, és még mielőtt 

kilépnénk a valós üzleti környezetbe „papíron kövessük el a hibákat” azáltal, hogy a 

vállalkozást érintő valamennyi lehetőséget értékeljük, és ezeket mérlegelve döntsünk. 

Másodszor az üzleti terv eszköz arra, hogy visszatekintsünk a múltba, vagyis a vállalkozás 

folyamatosan értékelheti pillanatnyi teljesítményét. Az üzleti tervet időről időre felül kell 

vizsgálni annak érdekében, hogy megállapíthassuk vállalkozásunk mennyiben, ezen 

túlmenően, pedig miért tért el a tervtől, illetve, hogy ez az eltérés mit eredményezett, és 

szükségszerű volt-e vagy sem. Harmadszor az üzleti terv elkészítésnek kiemelt célja a külső 

források bevonása a vállalkozásba, leegyszerűsítve a „forrásszerzés”. A legtöbb finanszírozó 

nem hajlandó pénzügyi forrásokat allokálni a vállalkozásokba anélkül, hogy megkövetelné az 

üzleti terv elkészítését, és annak bemutatását. Az eltérő céloknak megfelelően az üzleti tervvel 

szemben támasztott részletezettségi követelmények eltérőek (1.1. táblázat). 

 

1.1. táblázat: Az üzleti terv célrendszere 

Célok Hangsúlyosabb részek Befogadó 

tevékenységi körök kialakítása, 

módosítása, új ötletek, fejlesztési 

elképzelések 

marketing terv, termelési terv, 

eredmény terv és jövedelmezőség 
jelenlegi vezetés és üzlettársak 

hatékonyabb operatív működés 
marketing terv, működési terv és 

pénzügyi terv 
jelenlegi vezetés és tulajdonosok 

idegen forrás bevonása 

tulajdonszerzés nélkül 

teljes üzleti terv, hitelkérelmi 

pályázat 

pályázatot kiíró és befogadó 

szervezetek, hitelezők, 

pénzintézetek 

tevékenység változtatás 

tőkeemeléssel, új ötletek, fejlesztési 

elképzelések 

marketing terv, eredmény terv, 

pénzügyi terv, szervezeti terv 

új, potenciális üzlettársak, 

tőkebefektetők 

üzletfelek, partnerek tájékoztatása 

általában külső „nyomásra” 
marketing terv, termelési terv meghatározó vevők, szállítók 

Forrás: Saját összeállítás ismeretlen szerzők munkái alapján 

 

Az üzleti terv részletessége es melysége a vállalkozás méretétől es 

tevékenységének jellegétől is függ. A tartalom változhat a szerint is, hogy 

termelő, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozásról van-e szó. A piac mérete, 

a verseny es a lehetséges növekedés szintén befolyásolja az üzleti terv 

tartalmat. 

 

Az üzleti terv készítésének folyamata, fázisai, a célszerűen alkalmazandó elemzési és 

számítási módszerek eltérőek lehetnek, függően a terv céljától, illetve a vállalat 

sajátosságaitól. Az üzleti terv felépítése tehát a vállalkozás éppen aktuális helyzetének 

megfelelően sokféleképpen elképzelhető. Az üzleti tervnek nincs megszabott, egységes 

formája, sablonja, hanem mindig az aktuális célokhoz, az adott vállalat típusához, 

tevékenységéhez, a vizsgált időszakhoz igazodva épül fel különböző egységekből - 
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figyelembe véve persze azt is, hogy az üzleti terv a partnerek mely csoportjának szól. Nem 

lehet tehát olyan üzleti terv sablont megadni, amely minden vállalatra, minden piaci 

szituációra megfelelő lenne, de a következő témakörökre minden üzleti tervnek ki kell térnie: 

(1) a vállalkozás bemutatása és jellemzése; (2) a termékek, a termelési folyamat (működési 

terv) bemutatása; (3) piaci információk (helyzetelemzés); (4) marketingterv; (5) és a pénzügyi 

terv. 

 

Az üzleti terv célcsoportja: szoros összefüggésben áll az üzleti terv megvalósítási céljaival, 

hiszen az egyes céloknak megfelelően az üzleti terv más és más döntéshozókat igyekszik 

„meggyőzni” a terv megvalósíthatóságáról, illetve gazdaságosságáról (jövedelemtermelő 

képességéről). Az üzleti terv tartalma tehát mindig kettős, mert egyrészt meg akarjuk tudni a 

vállalkozásunkról, vagy tervezett vállalkozásunkról, amit lehet, másrészt leírjuk, amit 

másokkal (célcsoport) tudatni akarunk. A célcsoportok két fő nagy kategóriája a vállalkozás 

belső tagjai és a kívülállók.  

 

Ha az üzleti terv belső használatra készül, akkor saját döntések megalapozását szolgálja. Az 

elképzelések gazdasági kereteinek nagyon pontos és bizalmas kidolgozása, realitása jellemzi. 

A vállalkozás belső tagjaihoz közel állnak a leendő társak, melyek részére szintén készülhet 

üzleti terv. Amennyiben az üzleti terv a társak, üzletfelek bevonását célozza, akkor a terv 

világos magyarázata, a terv megismertetése, az előnyök és hátrányok azonos rangú 

megvilágítása jellemzi azt. Ha az üzleti terv a kívánt erőforrások megszerzésére irányul, a terv 

jellemzője a meggyőzés és a terv előnyös, „eladható” formában való megjelenítése. (Ez nem 

jelenti azt, hogy a jó üzleti terv valótlant állítana, vagy a hátrányokat eltitkolná. Ezzel 

szemben jellemző rá, hogy a célcsoport számára lényeges előnyöket megfelelő mértékben 

kiemeli.) Az ilyen jellegű üzleti tervnek a hitelezők esetében hihetően kell bizonyítani az 

eredményes gazdálkodást, és a hitel várható futamideje alatt a megtérülést, és garanciát kell 

nyújtania biztonságos visszafizetésre (I5). 

 

Az üzleti terv célja alapvetően meghatározza, hogy kik fogják azt olvasni. Mindenesetre 

vállalkozáson belüli és azon kívüli személyek egyaránt. A vállalkozáson belüli olvasók közé 

egy viszonylag szűk, de jól behatárolható kör tartozik, általában a felső vezetés és a 

tulajdonosi kör tagjai. A külső olvasók nagy része döntően a finanszírozást biztosító 

szervezetek köréből tevődik össze. A pénzügyi finanszírozásnak két formája ismert: a 

hitelezők, valamint a szakmai és pénzügyi befektetők. A hitelezők abból a szempontból 

vizsgálják a vállalkozásokat, hogy az általuk hitelként folyósított pénzösszegeik és a kamataik 

visszatérülése a futamidő végére – a szerződésben rögzített ütemezésben és összegben – 

biztosítottnak látszik-e az üzleti terv információi alapján. A hitelezőnek nem áll érdekében, 

hogy vizsgálja a hitel-, és kamatai visszafizetése után a vállalkozás helyzetét. A befektetők 

viszont hosszabb távon remélnek magasabb megtérülést a kockáztatott pénzösszegeik után. 

 

Az üzleti terv az előzőeken túlmenően a vállalati kockázat kezelésének is egyik eszköze. Az 

üzleti terv a vállalkozás múltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján, valamint a 

várható gazdasági folyamatok ismeretében a jövőbeni működésének előrejelzése, becslése. A 

vállalkozás fő célja – rövid és hosszú távon finanszírozható gazdálkodás mellett – lehetőség 

szerint a legnagyobb jövedelem elérése, és gazdasági fenntarthatóság biztosítása. A cél 

megvalósításához számba kell vennie helyzetét, adottságait (erőforrásait), ötleteket gyűjteni a 

továbblépéshez. A kiválasztott termék piaci értékesítési lehetőségeinek számbavétele után, a 

megvalósítás erőforrásigényének vizsgálata alapján eldönthető, hogy a vállalkozás számára 

elégségesek-e a saját erőforrásai, illetve szüksége van-e, és ha igen, milyen áron, és mekkora 

külső forrásra. Az üzleti tervben modellezett működés eredményességéből megbecsülhető, 
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hogy az elképzelt fejlesztés jövedelmező-e, megtérül-e. Így az üzleti terv megalapoz egyrészt 

egy helyes gazdasági döntést, másrészt a külső forrást nyújtókat pedig meggyőzi a 

kölcsönadott pénz megtérülésének biztonságáról. Mindamellett az üzleti terv mindezek 

mellett mélyebb elemzésekre, következtetések levonására is lehetőséget nyújt. Attól függően, 

hogy külső vagy belső használatra készül, meg kell válaszolnia a legfontosabb kérdéseket 

(1.1. ábra). 

 

 
1. Hogyan illeszkedik a vállalati stratégiához? 

2. Milyen cél elérésére törekszik? 

3. Milyen működési feltételekre van szükség? 

4. Milyen eszközök, illetve személyek állnak 

rendelkezésre, és mi hiányzik? 

5. Hogyan biztosíthatók a hiányos erőforrások? 

6. Mi ennek a legkedvezőbb módja? 

1. Mik a jövőbeli üzleti elképzelései? 

2. Hogyan akarja felhasználni a támogatást, illetve 

hitelt? 

3. Mennyi idő alatt térül (DPP) meg? 

4. Mennyi az elfogadható időtávú megtérüléshez 

szükséges folyó ráfordítások összege? 

5. Hogyan alakul az NPV, IRR, PI? 

6. Milyenek a piaci esélyei? 

7. Hogyan fogja kezelni a gazdasági / társadalmi 

környezet kedvezőtlen hatásait? 

1.1. ábra: Az üzleti tervben megválaszolandó kérdések a befogadó szervezet 

függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés, Pupos közlése nyomán 

 

Milyen a jó üzleti terv? A jó üzleti terv megfelel annak a célnak, amelyik miatt elkészült. 

Fontos, hogy az üzleti terv olyan legyen, hogy az, akinek készül, könnyen, és gyorsan 

megtalálhassa benne a számára lényeges információkat. Más információk fontosak pl. egy 

leendő üzleti partnernek, mint pl. egy banknak, akitől hitelt szeretnénk felvenni, akit az üzleti 

terv segítségével próbálunk arról meggyőzni, hogy a kölcsönadott pénze nálunk „jó helyen” 

lesz, és a hitelszerződésben lefektetett feltételek szerint a kihelyezett kölcsönt vissza fogja 

kapni. Tartsuk szem előtt, ha valakinek a kezébe adjuk, az üzleti terv tulajdonképpen cégünk 

„önéletrajza” is lesz, ezért fontos, hogy jó benyomást tegyen arra, aki elolvassa. Ahhoz, hogy 

ez így legyen, lényeges, hogy az üzleti terv eleget tegyen néhány követelménynek. 

 

Vannak az üzleti terv formájára, és tartalmára vonatkozó kritériumok. Az üzleti terv 

mindenekelőtt legyen áttekinthető, aki olvassa, találja meg benne minél könnyebben a 

számára fontos információkat. Ez megfelelő tagolással érhető el. A megjelenés legyen ízléses, 

de ne hivalkodó, mert utóbbi esetben a lehetséges befektetőben felmerülhet a gyanú, hogy a 

csillogó külcsínnel esetleges tartalmi fogyatékosságokat próbálunk leplezni. Ne feledjük, az 

üzleti terv nem egy szórólap, nem egy reklám-anyag, hanem fő célja a gyors, és áttekinthető 

módon történő tájékoztatás. Talán ennél is fontosabb az üzleti terv információ-és 

valóságtartalma. Legyen benne minden olyan adat és információ, ami szükséges ahhoz, hogy 

egy jövendőbeli üzleti partner, vagy befektető megismerje vállalkozásunkat, és segítse abban, 

hogy lehetőleg számunkra pozitív döntést tudjon hozni. Éppen ezért ne terheljük túl fölösleges 

adatokkal, képekkel, táblázatokkal, a fontos adatokat próbáljuk minél informatívabban, a 

lehető legkönnyebben értelmezhető módon ismertetni. Ha az üzleti terv a bemutatott 

vállalkozás jellegénél fogva sok képet, grafikát, esetleg táblázatot kell tartalmazzon, ezeket 

inkább külön melléklet(ek)ben csatoljuk az üzleti tervhez. Másik nagyon lényeges dolog az 

A vállalkozás saját részére 
(menedzsment / tulajdonosok) 

Külső befektetők és 

finanszírozók 

Az üzleti tervnek választ kell adnia a 

következő kérdésekre: 
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üzleti terv írásakor a benne lévő adatok valóságtartalma. Éppen ezért ne fessünk a 

valóságosnál „rózsaszínűbb” képet, ne vázoljunk fel adatokkal alá nem támasztható, 

indokolatlanul optimista jövőképet, mert ezzel könnyen az elérni kívánt hatás ellenkezőjét 

váltjuk ki, és könnyen elveszíthetjük potenciális partnerünk/ befektetőnk bizalmát. Végül ne 

feledjük, aki az üzleti életben tevékenykedik, pontosan tisztában van vele, hogy bármilyen 

üzleti döntésnek vannak kockázatai, olyan üzleti döntés, aminek nincs, nem létezik. Így nem 

azt várják az üzleti terv elolvasása során, hogy egy „álomvilágot” vázoljunk fel benne, hanem 

azt, hogy pontosan ismertessük ne csak a jót, hanem a rosszat, tehát azokat a kockázatokat is, 

melyekkel szembe kerülhetünk üzleti tervünk megvalósítása során. Hiszen az üzleti terv egyik 

legfontosabb feladata, hogy segítsen megalapozott döntést hozni. Ehhez pedig a meglévő 

kockázatok, veszélyek mérlegelése is hozzá tartozik (I4). 

 

Az üzleti terv terjedelmére vonatkozóan egységesen alkalmazható szabályt nem lehet 

kimondani. Terjedelmét befolyásolja, hogy mi az üzleti terv célja, a vállalkozás eddigi 

tevékenységének egyszerűsége vagy éppen sokrétűsége; a kitűzött cél eléréséhez vezető 

lehetséges megoldás, vagy megoldások összetettsége, bonyolultsága; a kitűzött cél 

újszerűsége. Általánosan érvényes szabály azonban, hogy a cél elérése szempontjából 

fontosnak ítélt témák kellő hangsúllyal legyenek benne úgy, hogy a szándékuk szerinti 

megértést szolgálják. E tekintetben meg kell találni az arany középutat, mert nem az üzleti 

terv terjedelme határozza meg, hogy mellette, vagy ellene döntenek az arra jogosultak. 

 

 

1.2. Az üzleti terv adat- és erőforrásigénye 

 

A jó üzleti terv jól átlátható, követhető, logikailag jól megszerkesztett rendszerben, érthetően 

mutatja be a vállalkozást és az üzleti koncepciót. A vállalkozások időről időre készítenek a 

gazdálkodás egy-egy funkcionális területét érintő terveket rövidebb, vagy hosszabb távra 

(például eredménytervet, marketing tervet, létszámigényt). Az üzleti terv a gazdálkodás 

folyamatát átfogóan – a vállalkozás számára teljesen nyilvánvaló, és ezért a maga számára 

eddig soha le nem írt dolgokat is rögzíti az érthetőség és teljes körűség érdekében –, 

rendszerezetten mutatja be. Ebben a megközelítésben az üzleti terv döntés-előkészítés a 

realitások talaján, amely valós információkat tartalmaz. A vállalkozási tevékenység 

folyamatában előálló bizonytalanságot a minimumra igyekszik redukálni. 

 

A jó üzleti terv olvasójának az információk tekintetében (mennyiség, szakszerűség stb.) nincs 

hiányérzete. Amennyiben a tervvel kapcsolatban olyan kérdés merülne fel, amelyet a 

tervkészítés időszakában még nem lehet megválaszolni, akkor erre utalni kell a tervben. 

 

Egyrészről az üzleti terv épít a vállalkozás belső (humán, immateriális és tárgyiasult) 

erőforrásaira és stratégiai célkitűzéseire, másrészről a kijelölt üzleti koncepcióit egy 

folytonosan változó gazdasági társadalmi környezetben kell megvalósítani. Mindezek 

determinálják az adatigényt, vagyis egyaránt szükség van belső és külső adatokra, illetve 

információkra. Jellemzően használatos belső adatok és információk: (1) előző időszak 

termelési és értékesítési adatai (naturális és pénzügyi értelemben), mint például a ráfordítások 

szintje/termelési költségek, megtermelt és értékesített termék és szolgáltatás 

mennyiség/árbevétel; (2) előző időszak gazdasági eredményei, mint például a releváns mérleg 

és eredmény-kimutatásban szereplő adatok; (3) a rendelkezésre álló humán, immateriális és 

tárgyiasult erőforrások. A külső adatok és információk köre is sokrétű, mely a vállalkozás 

működési körétől is nagymértékben függő. A legfontosabbak a következők: (1) a 

makrogazdasági környezet vállalkozást befolyásoló adatai, mint például infláció, 
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devizaárfolyam; (2) a gazdasági szabályozó környezet és annak változásai; (3) az adott ágazat, 

illetve termékpálya releváns információi, mint például piaci helyzet; technológiafejlődési 

irányok, konkurencia cselekvési irányai. 

 

Az üzleti terv egyes fejezeteinek az összeállítását az adott témakörben legjártasabb munkatárs 

végezze. Az üzleti terv készítése csapatmunka legyen, de koordinátor vezetésével és 

irányításával. A legtöbb információ és tapasztalat annál a szervezetnél áll rendelkezésre, 

melyre az üzleti terv vonatkozik, tehát egy jól összehangolt csapatmunka keretében ők a fő 

munkavégzők. Igénybe lehet venni külső szakértők és tanácsadók segítségét is, mivel ők 

teljesen más nézőpontból vizsgálják a problémákat és kihívásokat, így rámutathatnak olyan 

területekre, kérdésekre, amelyek a cél elérése szempontjából lényegesek, de a mi 

figyelmünket elkerülte. 

 

 

1.3. Az üzleti tervezés módszertana és folyamata 

 

Az üzleti terv elkészítése során a menedzsment arra kényszerül, hogy a meglévő, vagy a 

leendő vállalkozásuk valamennyi objektíven mérhető (például várható költségek alakulása, 

árbevételi adatok, cash flow, mérlegadatok) és szubjektíven meghatározható (például a 

vállalkozás külső megítélése, termékeink relatív és abszolút versenyelőnye) elemét alaposan 

megvizsgálják. A tervezés folyamatában számos gyenge pont és hiányosság kerül feltárásra, 

amelyek mellett a mindennapi munkavégzés során gyakran elsiklanának, és tovább rontanák a 

vállalkozás hatékonyságát majd minden területen. 

 

Az üzleti terv elkészítését, illetve a tervezés folyamatát szakaszokra kell bontani, melynek 

lehetséges tagolása a következő: (1) helyzetfelmérés és helyzetelemzés; (2) üzleti ötlet és az 

üzleti koncepciók megtervezése; (3) üzleti terv egyes fejezeteinek, kidolgozása; (4) üzleti terv 

monitoringja, ellenőrzése és értékelése. 

 

Minden üzleti terv elkészítésének első fázisa egy helyzetfeltárás és helyzetértékelés. Ebben a 

fázisban szükséges összegyűjteni a kiinduló helyzetre vonatkozó információkat és adatokat, 

azokat rendszerezni és elemezni szükséges (termelési és pénzügyi mutatókon, valamint 

szubjektív módszereken alapuló elemzések). Az elemzésre azért is van szükség, mert gyakran 

előfordul, hogy a vezető érzi, hogy valami nincs rendben, de azt nem tudja pontosan 

meghatározni, hogy mi is a probléma pontos kiváltó oka. 

 

 

1.3.1. Helyzetfeltárás 

 

A helyzetelemzés talán egyik legfontosabb területe számba venni a rendelkezésünkre álló 

erőforrásokat, az elmúlt időszak eredményeit, és ezek segítségével értékelni a múltbeli 

gazdasági tevékenységet olyan szempontból, hogy ez milyen alapot nyújthat az üzleti 

koncepciónk megvalósításához. Érdemes hatékonysági mutatókat képezni, melyek 

leggyakrabban az elért eredmények és ráfordítások viszonyaként értelmezhetőek. A fajlagos 

mutatók kiszámítása és azok rendszerszerű összehasonlító elemzése kulcsfontosságú ezen a 

területen. A sokféle helyzetfeltáró módszer közül az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás 

a SWOT analízis. 

 

A helyzetértékelés második szakaszában a probléma feltárását és elemzését kell elvégezni. 

Ennek egyik kiváló módszere a problémafa készítése. A problémafát készítheti a vállalkozó 
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egyedül, de ennél sokkal előnyösebb, ha az egy olyan csoportmunkának az eredménye, ahol a 

különböző szakterületek művelői közösen gondolkodnak a problémák egymáshoz fűződő 

viszonyáról. Az első lépésben meg kell határozni a legfontosabb, úgynevezett központi 

problémát. Ezt követően – elsősorban a „miért” kérdésekre alapozva – szabad gondolkodás 

segítségével kell összegyűjteni az ide vezető úgynevezett részproblémákat. A következő 

lépésben ok-okozati összefüggéseket kell feltárni, és meg kell határozni az egyes problémák 

relatív súlyát, valamint a szervezet által befolyásolható és nem befolyásolható problémák 

körét. Ezek alapján a felállított problémafa nem más, mint egy olyan eszköz, aminek 

segítségével logikai rendbe sorolhatjuk a problémákat és az okokat, illetve okozatokat. 

 

A problémafa, illetve problémák pozitív átfogalmazása után juthatunk el a célfához, illetve a 

célkitűzésfához. A célkitűzések szintjei között azonban már meghatározott viszony áll fenn, 

az egyes célkitűzések sajátos hierarchiát alkotnak. Az első szintű célkitűzések a 

legátfogóbbak és ezután folyamatosan egyre részletesebb célkitűzések következnek, melyek 

megoldásai már egy körülhatárolható feladathalmazt is indukálnak. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy csak olyan problémákat szabad átfordítani célokká, amelyek megoldására 

a szervezetnek közvetve, vagy közvetlenül kimutatható lehetősége, illetve hatása van. 

 

 

1.3.2. Üzleti ötlet és az üzleti koncepciók megalkotása 

 

Az igazán sikeres cégek legtöbbjét olyasvalaki alapította, akinek egy ötlete és egy nagy álma 

volt. Minden vállalkozás „szülőanyja” az ötlet. Az ötlet megfogalmazódásától a megszülető 

termékig vagy szolgáltatásig minden egyes fejlesztési szakasz kiadást, költséget jelent, ezért a 

vállalkozás beindítását gondos ötletkiválasztó és fejlesztőmunkának kell megelőznie. A 

fejlesztés első lépése az ötletforrás felkutatása, az ötletek begyűjtése: 

- Saját szükségletek: mi az, amire úgy érezzük, hogy szükségünk lenne, de mégse jutunk 

hozzá? 

- Mások szükségletei: hasonlóan a saját szükségleteim áttekintéséhez, érdemes lehet 

körbekérdezni a családokat, barátokat, ismerősöket, hogy nekik milyen olyan 

igényeik, szükségleteik vannak, amire nem találnak megoldást. 

- Mihez értek, mi a hobbym? Egy vállalkozási ötlet alapját szolgáltathatja saját 

szaktudásunk. Az már önmagában nem rossz, ha olyan területen kezdünk 

vállalkozásba, amihez értünk, de egy speciális ismeret önmaga is szolgálhatja egy 

sikeres vállalkozás megalapításához szükséges ötletet. 

- Újságok, internet: figyelmesen olvasva az újságokat, magazinokat, vagy böngészve a 

világhálót szintén számos vállalkozási ötletbe futhatunk bele. Szerezhetünk 

információkat olyan szolgáltatásokról, melyek saját országunkba, városunkba nem 

elérhetőek, olvashatunk olyan vásárlói visszajelzéseket, amik egy adott, már piacon 

lévő termék vagy szolgáltatás iránti elégedetlenséget fejeznek ki. 

- Ötletek továbbgondolása, lemásolása: ahogyan az újdonságérték vizsgálatakor 

láthattuk, meríthetünk ötletet már működő vállalkozások példájából is. Ha azt látjuk, 

hogy egy meglévő piaci igényt nem tudnak a piacon lévő vállalkozások megfelelően 

ellátni, pl.: több ember szeretne étterembe menni, mint ahány ember belefér péntek 

este a meglévő éttermekbe, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy éttermet 

nyissunk (I5). 

 

Üzleti ötletről csak azután beszélhetünk, ha egy jól felépített szempontrendszeren már átment 

az ötletünk. Ez az jelenti, hogy az ötletünket a következő szempontok alapján megvizsgáljuk, 

elemezzük és értékeljük. Jó az üzleti ötletünk, ha: 
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- Működőképes: működőképesség vizsgálata alatt azt értjük, hogy az ötlet technikailag 

megvalósítható-e? Azt kell megvizsgálnunk, hogy az adott keretek között 

rendelkezésre állnak-e azok a technikai feltételek, tudásszint, ami szükséges a 

vállalkozás megvalósításához. 

- Piacképes: önmagában attól, hogy rendelkezünk egy legyártható és működőképes 

termékkel, vagy megvalósítható szolgáltatással még nem biztos, hogy lesz olyan 

ember, aki meg fogja venni ezt a terméket. Fontos megvizsgálni, hogy a kérdéses 

termék, vagy szolgáltatás ötlet vajon valós piaci igényekre épít? 

- Versenyképes: ha az ötletünk az előző két szűrőn átment, akkor már van egy olyan 

termékünk, ami jó eséllyel technikailag megvalósítható, működik, sőt még potenciális 

vásárlóink is vannak, akik hajlandóak lennének pénzt áldozni arra, hogy megvegyék 

azt a terméket. Ez mellett még a következő kérdések tevődnek fel a versenyképesség 

vizsgálata során: Vajon miért fogják a fogyasztók az én termékemet vásárolni a 

konkurencia termékei helyett? Mivel fogom őket meggyőzni arról, hogy engem 

válasznak? 

- Üzletképes: az üzletképesség vizsgálata az előző szűrőfeltételek mellet szintén 

elmaradhatatlan. Itt az a kérdés tevődik fel, hogy tudok-e vajon nyereséget elérni az 

adott vállalkozásnál. Lehet egy ötlet működőképes, lehetnek olyan emberek, akik 

hajlandóak a termékemért pénzt is adni, de ha az értékesítés során elért bevétel nem 

fedezi a költségeimet, és nem tudok nyereséget termelni az adott tevékenységgel, nem 

éri meg belevágni az ötlet megvalósításába. 

- Van saját elkötelezettségünk az ötlet megvalósítása mellett: ezzel a szűrőfeltétellel 

elérkeztünk az utolsó és egyben talán legfontosabb szűrőfeltételhez. Hiába találunk ki 

olyan terméket, vagy szolgáltatást, ami technikai jelenlegi állása megvalósítható, hiába 

lennének vásárlóim, és hiába lehetne ezt a vállalkozási tevékenységet adott esetben 

nyereségesen végezni, ez mind nem elég. Nem elég, ha nincs elköteleződés a 

vállalkozási ötlet megvalósítása mellet, hogy én azt a vállalkozást márpedig meg 

akarom csinálni (I5). 

 

A helyzetfeltáró részt követően kell elkészíteni a koncepciótervet, amelyben rögzítjük, és 

lehetőség szerint számszerűsítjük az előzőekben bemutatott elemzések alapján meghatározott 

célkitűzéseket. A koncepcióterv mindenképpen épít a vállalkozás meglévő stratégiai tervére – 

amennyiben létezik ilyen –, ha viszont ez nem készült el, akkor egy rövid stratégiai elemzést 

és összefoglalót célszerű elkészíteni. 

 

A vállalkozás valamennyi operatív részfeladatát a stratégia kiszolgálásának kell alárendelni, 

és ennek a módját és alapelveit a koncepció tervben kell rögzíteni, vagyis itt történik meg a 

stratégiai tervek operacionalizálása. 

 

A vállalkozás üzleti stratégiája a hosszú távra kitűzött, és a szervezet életében mélyreható 

változást indukáló célok, illetve az elérésükhöz szükséges eszközök és módszerek 

meghatározását jelenti. A vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha hosszú távon biztosítani 

tudja a fennmaradását. Ehhez viszont szükséges, hogy a vállalkozás rendelkezzen olyan 

eszközökkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy tartósan és rugalmasan alkalmazkodjék 

gazdasági, technológiai, társadalmi és ökológiai környezetéhez. Ez az eszköz a vállalkozás 

kezében a stratégia. A vállalkozási stratégia kidolgozása során a stratégia az alábbi 

alapkérdésekre keresi a választ: 

 Mi a vállalkozás küldetése? 

 Milyen területen kíván tevékenykedni? 

 Milyen vevőkör, milyen igényeit szándékozik kielégíteni? 
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 Milyen lényeges képességekkel kell rendelkeznie, vagy milyen képességekre kell 

szert tennie ahhoz, hogy a versenytársakkal szemben előnybe kerüljön? 

 Mivel érheti el vevői megelégedettségét? 

 Milyen termékeket, szolgáltatásokat, továbbá milyen piacot (vevőkört) kíván 

megcélozni, és milyen feladatok adódnak ebből a vállalkozás egyes funkcióira, 

tevékenységeire és szervezeti egységeire vonatkozóan? 

 

Mivel a stratégia lényege a jövőbeli változásokra való tudatos felkészülés a jelenben, ezért a 

stratégia kialakítása és megfogalmazása a vállalkozás egyik legfontosabb feladata, funkciója. 

Mivel a vállalkozások folyamatosan kénytelenek alkalmazkodni a gyorsan változó 

környezethez, ez csak akkor valósítható meg, ha a vállalkozás minden tagja tisztában van a 

feladatokkal, és képesek időben, gyorsan és helyesen reagálni. Ezt segíti elő a stratégiai 

menedzsment. A stratégia kialakítását megelőzi számos stratégiai elemzés elkészítése – már a 

helyzetfelmérés és elemzés szakaszában is – melyek közül a leggyakrabban használatosak a 

következők: (1) SWOT (GYELV) analízis; (2) problémafa és célfa, mint a probléma és 

célelemzés eszközei; (3) PEST(EL) analízis; (4) Porter-féle versenyképességi elemzés; (5) 

különböző portfólió elemzések, mint pl. a GE, a BCG, az Ansoff-; a Shell- mátrix; (6) és az 

életciklus elemzés. 

 

A stratégia kialakításának első lépésében választani szükséges a versenyelőny elérésének 

lehetőségei között: 

 A vállalkozás valamiben más akar lenni, vagyis a versenyelőnyt olyan termék vagy 

szolgáltatás biztosítja, amely a versenytársakétól érzékelhetően jól elkülönül. 

 Költségelőny szerzése és folyamatos fenntartása (új technológiák bevezetésével, 

forgalom növelésével, termék előállítás költségének csökkentésével stb.). 

 Időbeli előnyök megszerzése (változó környezeti feltételekhez való gyors 

alkalmazkodás, új és újszerű termékek és szolgáltatások gyors alkalmazása stb.). 

 Versenyelőny a termékek (szolgáltatások) és a piacok oldaláról is elérhető 

(szegmentáció). El kell dönteni, hogy a stratégia fő iránya meglévő vagy új piacokra, 

azon belül mely célpiacokra irányuljon, meglévő vagy új termékekkel jelenjen meg a 

vállalkozás. 

 

Célszerű több stratégiai változatot készíteni, és azokat szakértőkkel is megvitatni. A stratégiai 

változatok a lehetséges tevékenységi körök és várható tartós helyzetelőnyök különböző 

kombinációiból alakíthatók ki. A stratégia változatok mindig vázlatosak, a lényeg: mindegyik 

változat más főirányt és más elképzelést fejezzen ki. A stratégiai változatok értékeléséhez 

alkalmazott módszer kritériumrendszere a stratégiai alapkérdésekre adjon választ, segítsen 

abban eligazodni, hogy a stratégiai változat által megszabott főirány helyes-e. 

 

Mivel az élet, a környezet, a piaci helyzet gyorsan változik, ezért a vállalkozás stratégiáját 

folyamatosan, és időszakonként teljes egészében felül kell vizsgálni, és azt a vállalakozás 

folytonosan változó gazdasági/társadalmi környezetéhez időről időre igazítani szükséges. 

 

 

1.3.3. Az üzleti terv fejezetinek kimunkálása 

 

A koncepció terv elkészítése után kell az üzleti terv egyes fejezeteit, illetve szakaszait lépésről 

lépésre kidolgozni. A kidolgozást mindenképpen egy személy koordinálja, de maga a terv 

lehetőleg csoportmunkában készüljön el. Az egyes szakterületeket az illetékes kollégák 

dolgozzák ki részleteiben, de azt mindig meg kell vitatni a csoport többi tagjával is. Célszerű 
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már a kezdet kezdetén arra kérni a közreműködő kollégákat, hogy mindig három verzióban, 

illetve szcenárióban gondolkodjanak: azaz készüljön egy optimista, egy pesszimista és egy 

úgynevezett legvalószínűbb, azaz realista változat. 

 

 

1.3.4. Az üzleti terv monitoringja, ellenőrzése és értékelése 

 

A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés természetesen más-más területeket vizsgálnak. A 

pontos definíciók meghatározása szerint: 

 A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment, a 

döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok 

viszonylatában. 

 Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a 

szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. 

 Az értékelés az üzleti terv végrehajtását követően az „üzleti program” hatásának 

vizsgálata komplex vizsgálata, a megoldani kívánt gazdasági szükséglet, és/vagy 

probléma viszonylatában. 

 

A monitoring nem más, mint a meghatározott célok teljesülésének, megvalósulásának 

folyamatos nyomon követése. Ennek alapjául az előzetesen kitűzött célok számszerűsítése 

szolgál. A monitoring tevékenység kulcsa, hogy a korábban meghatározott mutatószámok 

aktuális értékeit az üzleti terv végrehajtói folyamatosan gyűjtsék és elemezzék, lehetőséget 

biztosítva ezáltal mind a menedzsment, mind a tulajdonosok számára, hogy rendszeresen 

egyértelmű jelzést kapjanak az üzleti terv végrehajtásáról, illetve annak egyes részei aktuális 

állásáról. Bár a monitoringot elsősorban a folyamatos adat- és információgyűjtést jellemzi, 

létezik a monitoringnak egy szélesebb körű értelmezése is. Ez tulajdonképpen magába 

foglalja a monitoring rendszer felállítását, tervezését, az indikátorok meghatározását, majd a 

végrehajtás fázisában az adatgyűjtést és elemzést, az ez alapján történő javaslattételt az 

esetleges beavatkozásra a program végrehajtásának folyamatába, és végül a folyamat 

zárásaként a döntéshozatalt, mint menedzsment-feladatot. A monitoring tehát a kitűzött 

célokhoz, lefektetett tervekhez, elképzelésekhez viszonyított megvalósulást vizsgálja. Ezeket 

a célokat, elképzeléseket a hatásmechanizmus több szintjén rögzítettük: eredmény- és 

outputindikátorokat egyaránt meghatároztunk a különböző szintű célok számszerűsítése során, 

az inputok tekintetében pedig az egyes elemek költségvetési terve szolgál alapul. A 

monitoring ezekből kiindulva, ezekhez viszonyítva vizsgálja az inputok felhasználásának, a 

tevékenységek végzésének, az outputok és eredmények megvalósulásának tényadatait; ez 

alapján pedig, ha a tervekhez, célokhoz képest eltérést tapasztal, ezzel lehetőséget biztosít a 

döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak, módosítsák a végrehajtás menetét. 

 

Az üzleti terv elkészültét követően megtörténik a döntés, majd az „üzembe helyezése”, vagyis 

végrehajtása. Amennyiben az elkészített üzleti tervünk dinamikusan készült el, a végrehajtás 

során célszerű a folyamatosan bejövő és regisztrált tényadatokat legalább havi szinten 

kicserélni a tervadatokkal és ebben az esetben, ahogy közeledünk a terv végrehajtásához, 

egyre pontosodik a tervünk. Az üzleti terv folyamatos nyomon követése szorosan 

összekapcsolódik a terv és a tényadatok összevetésével, a kritikus eltérések, és az ebből 

fakadó intézkedéscsomagok meghatározásával. 

 

Az üzleti terv végrehajtása során az ellenőrzés elsődleges feladata a hatályos belső és külső 

szabályoknak megfelelő végrehajtás biztosítása, melynek területei a következők: 
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 Szegregáció (szétválasztási): szükség van a kompetenciák, hatáskörök logikus 

szétválasztására. Nagy kockázatot jelent, ha egy személy felelős a teljes tranzakcióért. 

Több ember bevonása, többszöri ellenőrzés csökkenti a véletlen hibák valószínűségét, a 

szándékos manipuláció lehetőségét. Szét kell választani a kezdeményezés, 

engedélyezés, végrehajtás, tárolás, számla rögzítés és kifizetés folyamatait. A 

felelősségi körök szétválasztása nagyobb méretű szervezet esetén nem jelent problémát, 

ugyanakkor ezt kisebb szervezetekben nehéz lehet kezelni. 

 Szervezet: szükség van szervezeti „térképre”, mely tartalmazza a felelősségek 

meghatározását, elosztását, és meghatározza egyértelműen a jelentési vonalakat és 

hatásköröket, feladatokat. 

 Felhatalmazás és jóváhagyás: az engedélyezés és jóváhagyás a legfontosabb ellenőrzési 

pontok egyike a szervezetben. Minden tranzakciót egy embernek kell engedélyeznie és 

jóváhagynia, a felelős személyét jól dokumentálva a visszakereshetőség érdekében. 

 Fizikai: Fontos, hogy a szervezet fizikai eszközei „biztonságban” legyenek, csak a 

jogosultak férhessenek hozzájuk (pl. raktárhoz való hozzáférés, értékpapírok kezelése, 

elektronikus eszközök használatának jelszavakkal történő korlátozása, fontos 

dokumentumok őrzése). 

 Felügyelet: a szervezet minden szintjén végrehajtott összes intézkedést felügyelni kell, 

eljárási kézikönyvet kell alkalmazni. Tisztázni kell az ellenőrzési jogköröket, a 

felügyelet felelősségét. 

 Személyzet: biztosítani kell, hogy az alkalmazottak képesek legyenek elvégezni a rájuk 

osztott feladatokat. A belső ellenőrzés folyamata, minősége a személyzettől függ. Nagy 

jelentőséggel bírnak a megfelelő munkaerő kiválasztási eljárások, referenciák 

(ajánlószemélyek, önéletrajz, stb.) ellenőrzése, karrierfejlesztési lehetőségek, megfelelő 

kompenzáció, juttatások biztosítása. Kulcsfontosságú a munkaerő megbízhatósága, és 

ezt egészíti ki a testreszabott feladatleosztás. 

 Pénzügyi és számviteli: A rögzítési funkción belül az engedélyezettség, teljesség 

(minden adat feltüntetése), helyes rögzítés, pontos feldolgozás ellenőrzése. Példaként 

említhető minden dokumentum, feljegyzés számolási pontosságának ellenőrzése, 

végösszegek ellenőrzése, sorrendiség ellenőrzése (ellenőrzési listák –„check list”, 

megfelelő űrlap, amin kipipálható a dokumentumok teljessége – számla, bizonylat). 

 Vezetési: A vezetési ellenőrzés az átfogó, teljes képet vizsgálja, összehasonlítja a 

megvalósult adatokat a tervekkel, költségvetéssel, továbbá végrehajtja a belső audit 

felülvizsgálati eljárásait. 

 

Az értékelésnek a fő feladata koncepciótervben lefektetett stratégiai célkitűzésekhez 

illeszkedő operatív célok végrehajtásának vizsgálata. Gyakran előfordul, hogy a gazdasági év 

pozitív eredménnyel zárult, az üzleti tervben meghatározottakat pontosan végrehajtották, 

azonban a fő célkitűzéseket nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ebben az esetben 

alaposabb vizsgálatra van szükség, mert vagy a stratégiát nem határozták meg jól, vagy a 

környezet változásaihoz nem sikerült megfelelően alkalmazkodni, vagyis veszélybe került a 

gazdasági értelemben vett fenntarthatóság. 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a tervezés alapvető ismérvei? 

2. Milyen időtávok jellemzik a tervezési rendszert? 

3. Hogyan lehet elkülöníteni a stratégiai, a taktikai és az operatív terveket egymástól és 

azok hogyan függenek össze egymással? 

4. Mit ért a következő kifejezések alatt a tervezés vonatkozásában: (1) „top-down”; (2) 

„bottom-up”; (3) „ellenáramú tervezés”? 

5. Mit kell tartalmaznia egy jól elkészített tervnek? 

6. Melyek az üzleti tervezés alapvető ismérvei? 

7. Milyen célok szerint készülhetnek üzleti tervek? 

8. Mutassa be az üzleti terv célrendszerét! 

9. Milyen célcsoportjai lehetnek az üzleti tervnek és mely részek hangsúlyosabb 

kidolgozása kapcsolódik az egyes célcsoportokhoz? 

10. Melyek az üzleti tervben megválaszolandó kérdések a befogadó szervezet 

függvényében? 

11. Milyen tartalmi és formai elvárásoknak kell megfelelnie a jó üzleti tervnek? 

12. Mi az üzleti terv minimális adat-, információ- és erőforrásigénye? 

13. Milyen főbb szakaszokból áll az üzleti terv elkészítése? 

14. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy jó üzleti ötletnek? 

15. Mi a különbség az üzleti terv monitoringja, ellenőrzése és értékelése között? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Határozza meg az üzleti terv definíciójának kulcsszavait, illetve ismérveit! 

2. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek annak, ha szakmai és ha pénzügyi befektetőket 

akarunk megnyerni az üzleti tervben bemutatott üzleti koncepciónkhoz? 

3. Kérem, soroljon fel olyan célkitűzéseket, amelyek egy stratégiai tervben jelenhetnek 

meg! 

4. Kérem, soroljon fel olyan célkitűzéseket, amelyek egy taktikai tervben jelenhetnek 

meg! 

5. Kérem, soroljon fel olyan célkitűzéseket, amelyek egy operatív tervben jelenhetnek 

meg! 

6. Kérem, soroljon fel olyan célkitűzéseket, amelyek egy üzleti tervben jelenhetnek meg! 

7. Generáljon egy üzleti ötletet és végezze el ennek átfogó önellenőrzését! 
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2. A vállalkozás külső és belső környezetének értékelése, iparági elemzés 
(Felföldi János és Szőllősi László) 

 

A gazdaság (vállalkozás) alapvetően három fő területre tagolható környezetben működik. A 

külső környezete két területet foglal magába, míg magát a vállalkozást saját belső környezete 

jellemzi. A külső környezet elemzése a makro- és mikrokörnyezeti tényezők elemzését jelenti, 

míg a belső környezet elemzése belső erőforrások és képességek feltárását jelenti a vállalati 

erőforrások, a szervezeti struktúra és a szervezeti kultúra vizsgálatán keresztül. Az üzleti terv 

készítésének kiindulópontja a helyzetelemzés, amely a külső környezetre, a vállalkozás 

érintettjeire és magára a vállalkozásra terjed ki. Az alábbiakban ezen területek elemzéséhez 

kapcsolódó különböző módszereket ismertetjük. 

 

 

2.1. Külső környezet értékelése 

 

A terv ezen fejezete attól függően, hogy kinek készül, terjedelmében változó lehet. Akkor a 

legrészletesebb és kibontottabb, ha a vállalkozás saját maga számára készíti, különösen pedig 

akkor, ha ez a vállalkozás első, úgynevezett „induló üzleti terve”. A külső környezet 

elemzésében először ki kell térni azon termék, termékcsoport vagy szolgáltatás helyzetére, 

amivel a cég foglalkozik. Itt kell bemutatni és elemezni a várható trendeket, fejlődés mértékét, 

a forgalom változását, részesedéseket, amelyek termékeink, vagy szolgáltatásaink körében 

relevánsak. Ezen része az elemzésének azért fontos a vállalkozás számára – hiszen egyben a 

célpiacot is elemzi –, hogy felkészüljön ezek alapján a környezeti tényezőkben bekövetkező 

változásokra. 

 

A külső környezet egy bővebb, általánosnak tekinthető környezetből és egy szűkebb, 

versenykörnyezetből áll (2.1. ábra). Az általános környezet elemei közé tartozik a természeti 

környezet, a technológiai tudás és a kapcsolódó ismeretek, az értékrend és kultúra, a 

társadalmi helyzet és szerkezet, a gazdasági és politikai helyzet, és azok eszköztára. 

Technológiai tudás

és kapcsolódó ismeretek

Természeti környezet

Társadalmi helyzet,

társadalmi szerkezet

Értékrend és kultúra

Nemzetközi, közösségi

és nemzeti

gazdasági helyzet

EU-s politika

Kormányzati politika
Szakpolitikák-Agrárpolitika

Információ Információ

Információ

Információ Információ

Információ

Gazdaság

Versenykörnyezet

Versenykörnyezet

 
2.1. ábra: A vállalkozás környezetének főbb elemei 

Forrás: Csath (1994) alapján módosítva 
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2.1.1. Makrokörnyezet 

 

Az általános környezet vizsgálatát a politikai, gazdasági, társadalmi, és technológiai 

aspektusokat magában foglaló, röviden csak PEST-analízisnek nevezett módszerrel 

végezhetjük. Ugyanakkor az eredetileg négy tényezőt felölelő módszer mára kiegészült a fent 

említettekkel (2.2. ábra).  

 

POLITIKAI (JOGI) TÉNYEZŐK (P) 

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 (E) 

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 (S) 

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 (T) 

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. 

 

2.2. ábra: PEST-elemzés belső tartalma 

Forrás: Marosán, 2001 In.: Kresalek, 2003 

 

A PEST az angol political economic sociocultural és technological szavak kezdőbetűiből 

képzett mozaik szó. Magyarul a politikai, a gazdasági, a társadalmi-kulturális és a 

technológiai környezetet jelentik. A politikai, jogi környezet egy állam államformája, politikai 

stabilitása, jogbiztonsága, törvényhozatali rendszere, jogszabályai, ellenőrző rendszerének 

összessége (Szűcs és Nagy, 2004). A politikai tényezők köréből a következőket indokolt 

elemezni: vizsgálható, hogy mennyire stabil a politikai környezet. Milyen gyakorisággal 

történtek kormányváltások, vagy szakterületen, minisztériumokban, irányító hatóságokban 

történt vezető váltások. Indokolt azt is megvizsgálni, hogy a mindenkori kormányzati politika 

milyen hatással van a törvényekre, mekkora a beavatkozás lehetősége az adórendszerbe, az 

üzleti életre és egyéb területekre. Elemezhető a kormányzat és az üzleti etika kapcsolata. Itt 

lehet azt is megvizsgálni, hogy milyen mértékben nyomult be a kormányzati politika a 

gazdaságba, vannak-e a gazdasági életben fontos egyezmények, milyen módon szabályozzák 

a kereskedelempolitikát. Sok esetben fontos lehet az is, hogy az adott kormányzat hogyan 

viszonyul a kulturális és a vallási élet területeihez (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A gazdasági környezet szintén kiemelt területe a PEST analízisnek. Ebbe a környezeti elembe 

tartoznak a jövedelmi viszonyok, a jövedelmek megoszlása, az életszínvonal, a vásárlási 

szokások, a népesség megtakarítási hajlandósága. A demográfiai és gazdasági környezet 

együtt meghatározza adott piacon, vagy térségben a vásárlóerőt (Szűcs és Nagy, 2004). Itt 

érdemes akár hosszabb időtávon is megvizsgálni az ország, esetleg a régió, vagy kistérség 
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munkanélküliségének rátáját, az infláció nagyságát, a kamatok változásának mértékét. Sokat 

árulhat el a gazdaságról a GDP változása, illetve annak trendje. Lényegében a gazdasági 

tényezők elemzésekor a rövid és hosszabb távon való előrejelezhetőséget és biztonságot 

vizsgáljuk (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A PEST analízis harmadik kiemelt területe a társadalmi- és kulturális tényezők vizsgálata. Ez 

alatt értjük egy adott térség kulturális értékeit, hagyományait, társadalmi normáit, szokásait, 

vallási meggyőződését stb., amely hatással van mind a vállalat piacaira, mind a munkaerőn 

keresztül a termelés, gazdálkodás egészére (Szűcs és Nagy, 2004). Mit lehet itt megvizsgálni? 

Természetesen azokat a tényezőket, amelyek termékeinkhez, vagy szolgáltatásainkhoz 

kapcsolódnak. Ezek között megemlítése kerülhet, hogy melyek a meghatározó vallások az 

országban, illetve a régióban okoznak e problémát a termék, szolgáltatás piacra jutása során 

nyelvi nehézségek. Azt is lehet elemezni, hogy milyen mértékű a külföldi termékek és 

szolgáltatások elfogadottsága. Fontos lehet az átlagos életkor, az idős generáció egészségi 

állapota is. Több esetben az is befolyással lehet termékeink piacra jutása során, hogy milyen 

erős a térségben a „zöld-mozgalom” (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A technológiai környezet tényezői közé tartoznak a tudományos kutatások, műszaki 

fejlesztések és az azokat előidéző szervezetek, az innovációs folyamatok, a technológia 

közvetítésével foglalkozó intézmények stb. A vállalat által alkalmazott és folyamatosan 

megújuló technológia a 1970-es évektől kezdve napjaikra alapvető versenytényezővé vált a 

globális versenyben (Szűcs és Nagy, 2004). A technológiai tényezők vizsgálatakor azt lehet 

elemezni, hogy hozzájárul-e a technológia az olcsóbb és jobb minőségű termék-előállításhoz. 

Adottak-e a feltételek az üzleti életben az innovatív termék-szolgáltatás előállítására vagy 

használatára. Itt gondolhatunk arra, hogy mennyire elterjedt, például az elektronikus banki 

szolgáltatás, a mobilhálózat. Azt is célszerű megvizsgálni, hogy a technológia fejlődésével 

párosul-e az elosztás rendszere, például mennyire terjedt el az interneten történő vásárlás, 

repülőjegy rendelés, esetenként, különböző aukciók megszervezése (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A négy tényező kiegészülhet további tényezőkkel, mint például a természeti környezet. A 

vállalkozás egyes erőforrásai a természeti környezetből származnak. A környezetvédelem 

szerepe, a fenntartható fejlődés fontossága egyre jobban előtérbe kerül a vállalati 

gondolkodásban is. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a vállalat vezetői belátják: a 

természeti erőforrások, értékek nem aknázhatók ki vég nélkül, illetve környezetünket nem 

károsíthatjuk büntetlenül. Másrészt a különböző kormányzati szabályozással, differenciált 

támogatási rendszerrel ösztönzik, kényszerítik a cégeket a környezetkímélő technológiák, 

környezetbarát termékek bevezetésére (Szűcs és Nagy, 2004). 

 

Szűcs és Nagy (2004) makrokörnyezet elemzésével kapcsolatosan kiemeli, hogy annak 

kimerítő, és minden részletre kiterjedő elemzése elsősorban a stratégiát megalapozó elemzés 

feladata és közép, vagy rövid távon csak a vonatkozó és ténylegesen befolyásoló tényezőkkel 

kell behatóan foglalkozni. 
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2.1.2. Mikrokörnyezet 

 

A makrokörnyezet elemzését követően indokolt a külső környezet elemzésekor kitérni a 

vállalkozást közvetlenül érintő személyek, intézmények és egyéb tényezők vizsgálatára. Az a 

gazdasági tér, melyet gazdasági szereplők azon csoportja alkot, amelyek azonos igényt 

kielégítő termékek és szolgáltatások előállításában és felhasználásában (fogyasztásában) 

vesznek és vehetnek részt, iparágnak nevezzük. Ennél szűkebb jelentéssel bír az üzletág, ami 

nem más, mint az adott vállalat által választott versenytér, amelyben a vállalat egy 

meghatározott termékekkel, illetve piaci szegmenssel rendelkező részterületével vesz részt. 

 

A versenykörnyezet szereplői közvetlenül hatnak a vállalkozásra, vagyis közvetlenül 

befolyásolják az adott termék vagy szolgáltatás előállítását, ugyanakkor közvetlenül vagy 

közvetve a vállalkozás is képes befolyásolni ezeket. Michael Porter alakította ki azt a vállalat 

pozicionálását lehetővé tevő keretrendszert, amely minél objektívebb helyzetmegítélés alapján 

a piac szereplőinek versenyerejét becsüli meg. „A versenystratégia kialakításának lényege a 

vállalat elhelyezése környezetében. Noha a mérvadó környezet igen tág – társadalmi tényezők 

éppúgy beletartoznak, mint gazdaságiak –, a közvetlen meghatározó környezet mégis az 

iparág, ahol a vállalat versenyez.” (Porter, 2006). A verseny erősségét az adott iparág 

struktúrája határozza meg. Porter öt alapvető versenytényezőt azonosított (2.3. ábra). Ezek a 

szereplők (tényezők) jellemzően a következők, amelyeket Porter után az „öt versenyerő”-nek 

is nevezünk: 1) vevők és fogyasztók; 2) szállítók; 3) helyettesítő termékek (a termék 

helyzete); 4) versenytársak; 5) új belépők. Elemzésükkel az a célunk, hogy feltárjuk a 

versenyt befolyásoló erőket, illetve ezen tényezők versenyerejét megbecsüljük. 

 

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

 

2.3. ábra: Porter-féle öttényezős modell 

Forrás: Salamonné Huszti, 1995 In.: Kresalek, 2003 
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2.1.2.1. Vevők és fogyasztók 

 

A vállalkozást közvetlenül érintő tényezők elemzése közül a legjelentősebb a vevők 

vizsgálata. A vevők a legmélyebb és legszélesebb elemzést követelnek tőlünk, mivel 

alapvetően meghatározzák üzleti forgalmunkat. Mit célszerű vizsgálni a vevői kör elemzése 

során? Attól függően, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást nyújtunk, más és más 

értékítélet alá tartoznak produktumaink vevői szemszögből. Más lehet a megítélés 

közszükségleti termékek tartós fogyasztási termékek, luxustermékek, és ugyanígy a 

szolgáltatások körében is. Először is tehát a piac nagyságát, a vevők mennyiségét és 

összetételét kell felmérni. Fontos a vevők száma és piaci részesedése (mérete), hiszen ezeken 

keresztül jut el a termék a fogyasztóhoz. Ezzel kapcsolatban igénybe vehetünk statisztikai 

adatokat, piackutató intézetek felméréseit, de a személyes ismeretek is fontosak lehetnek a 

témakör vizsgálatakor. 

 

A piacon lévő árverseny és mindazon termékféleségek, amelyekkel helyettesíthető az általunk 

kínált termék, választási lehetőséget adnak a vevők számára, hogy válogassanak a beszállítók 

közül. Minél különlegesebb az adott termék vagy szolgáltatás, és minél kisebb a kínálat, annál 

kisebb a vevő alkuereje az előállítóval (termelővel) szemben. Viszont minél nagyobb piaci 

részesedéssel bír a vevő az adott termék értékesítési piacán, annál fontosabb lesz a termelő 

számára. Ugyanakkor kisszámú vevőből elveszteni egyet is, vagy egy nagy vevőt elveszíteni 

érzékeny veszteség, ami súlyos hatással lehet a jövedelmezőségre. 

 

A mennyiség arányon túl sokszor indokolt a vevők minőségi összetételét is felmérni. 

Különösen jelentős eltérések lehetségesek a termékeinket vásárlóknál a korösszetételben, a 

nemek megoszlásában, az iskolai végzettségben stb. (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A fogyasztók (végfelhasználók) elvárásairól tájékozódunk, és megtudjuk, hogyan felel meg az 

adott termék vagy szolgáltatás ezeknek az igényeknek. Amennyiben nem végterméket állít elő 

egy gazdaság, akkor azt kell tisztán látni, hogyan és milyen mértékben járul hozzá ez a termék 

vagy szolgáltatás a végfelhasználók igényeinek kielégítését célzó végtermék-előállításhoz. 

Milyen előnyei vannak, és milyen lehetőségeket nyújt a végtermék-előállítás szempontjából. 

Ezt kiegészíti az adott termék vagy szolgáltatás fogyasztói, illetve szélesebb társadalmi 

rétegek általi megítélése, az ide kapcsolható szokások, hagyományok, értékek befolyásoló 

hatása, kedvező volta. 

 

2.1.2.2. A szállítók 

 

A szállítók lényegében azon cégek, amelyekkel napi kapcsolatban állunk, azért, hogy félkész 

vagy késztermékeiket számunkra értékesítsék. Tulajdonképpen mi vagyunk, mármint a 

vállalkozásunk a szállítók vevője. Ez utóbbi tényből fakadóan elvileg a szállítóknak kellene 

igényeinket kielégíteni, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy többféle szállítópiac is 

létezik. Ott, ahol a szállítók sokasága verseng a vevőkért, teljesen más politikát kell folytatni, 

mint amikor a szállítók monopolhelyzetben vannak. Ez utóbbira példa a közszolgáltatások 

széles köre, például áramszolgáltatás, gázszolgáltatás, esetenként közlekedés. Ha a szállítói 

piac monopolisztikus jellegű, akkor ki vagyunk téve e piac önhatalmúságának, kénytelenek 

vagyunk elfogadni az általuk diktált feltételeket. Ellenkező esetben viszont mi tudjuk a 

szállítókat versenyeztetni, és számunkra a legkedvezőbbet kiválasztani. Cseppet sem 

érdektelen egy vállalkozás számára, hogy mely szállítókkal köt üzleti szerződést, ugyanis 

ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást más szállítók eltérő áron és más határidőre képesek, 
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illetve tudják leszállítani. Már csak ezért is érdemes figyelmet szentelni a szállítói kör 

részletes felmérésére, illetve elemzésére (Nábrádi és Nagy, 2007). 

 

A szállítók erejét és súlyát alapvetően az befolyásolja, hogy milyen a termelőhöz mért relatív 

nagyságuk, hányan vannak a piacon (számuk), ebből mennyivel dolgozunk együtt, és 

mennyire egyedi az általuk kínált termék vagy szolgáltatás. A szállítókkal kapcsolatban 

számunkra az a fontos, hogy milyen alkuerejük van a gazdaságunkkal szemben. A szállítók 

szabta feltételekhez kell-e alkalmazkodnunk, vagy lehetőségünk van válogatni közülük. 

Különleges, vagy nehezen beszerezhető termék vagy szolgáltatás szállítója fölényben lehet a 

gazdálkodóval szemben, míg könnyen beszerezhető termék vagy szolgáltatás nyújtója 

rendszerint kicsi alkuerővel rendelkezik. A szállítók súlya az általuk kínált termék vagy 

szolgáltatás fontossága szerint lehet nagyobb vagy kisebb, amit befolyásol az is, hogy ez a 

termék vagy szolgáltatás helyettesíthető-e a piacon lévő más termékkel vagy szolgáltatással. 

 

2.1.2.3. Helyettesítő termékek 

 

Ha létezik helyettesítő termék a piacon, akkor egy bizonyos árnál magasabb árat nem 

hajlandóak fizetni a fogyasztók az adott termékért, mert inkább a másikat választják. Ez a 

másik olyan termék vagy szolgáltatás, ami hasonlóan képes kielégíteni a vevő adott termékkel 

vagy szolgáltatással szemben támasztott igényeit. A helyettesítő termékek előállítói azért 

jelentenek konkurenciát, mert termékeikkel befolyásolják azt a legmagasabb árat, amit a 

vevők hajlandók megfizetni egy adott termékért. Ezen keresztül jelentős hatásuk van az 

ágazatban elérhető nyereségre. Ezen a területen tehát fel kell mérnünk, hogy milyen 

helyettesítő termékekkel kell számolni, milyen azok minősége (teljesítmény) és ára, milyen 

mennyiségben és időbeni eloszlásban érhetők el a piacon, illetve mennyire dinamikus a piaci 

térhódításuk. Ugyanakkor az adott termék vagy szolgáltatás különbözősége, minőségi és 

mennyiségi paraméterei alapján a piacon elfoglalt pozíciója meghatározható, ami 

természetesen mindig a vevői (fogyasztói) elvárásokból kiindulva, azok kielégítéséhez 

elegendő mennyiség időben is megfelelő biztosításával együtt jelenti a termék, illetve 

szolgáltatás helyzetét. 

 

2.1.2.4. A versenytársak 

 

A külső környezet értékelése kapcsán fontos, hogy milyen a meglévő konkurensek közötti 

verseny, mert ez a tevékenységgel elérhető nyereség alapvető befolyásolója. Ahogy minden 

versenyben sokan „ringbe szállnak”, a végeredmény azt tükrözi, hogy vannak elsők, 

másodikok és bizony utolsók is. Csakúgy, mint a sportban, gyakran taktikával még erősebb 

versenytársainkat is legyőzhetjük, ha ismerjük annak hátrányait, gyengeségeit. Mit célszerű a 

versenytársak elemzése során megvizsgálni? Először is azt, hogy hányan vannak, illetve, hogy 

a célpiacon milyen a versenytársak megoszlása. Meghatározó a versenyzők száma és mérete, 

mert ez a koncentráció mértékét jelenti. A koncentráció mértéke a legnagyobb piaci szereplők 

együttes piaci részesedése alapján állapítható meg. Minél nagyobb mértékű koncentrációval 

kell szembenézni, annál inkább fennáll a veszély, hogy a kisebb versenytársak kiszorulnak a 

piacról, hiszen a nagyobbak könnyebben alakíthatják nekik megfelelően az árakat. Szintén 

meghatározó a piacelhagyás korlátai, ami magas, ha jelentős tőke lekötéssel járó 

tevékenységről van szó. Fontos, hogy felmérjék a kapacitáskihasználtságot, mert minél 

nagyobb a kihasználatlan kapacitás az iparágban, annál nagyobb verseny folyik a piaci 

részesedésért. Indokolt elemezni e helyen azt is, hogy a versenytársak milyen értékesítési 

csatornán keresztül juttatják el produktumaikat a vevőkhöz. A piaci részesedés mértéke, 

illetve annak alacsony szintje nem szabad, hogy meghátrálásra késztesse a vállalkozást. 
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Nagyon sok üzleti példa igazolja, hogy korábban nagy piaci részesedésű és forgalmat 

bonyolító vállalattal szemben is eredményt lehet elérni jó üzletpolitikával, piaci rés 

kihasználásával, vagy a versenytársak gyengeségeinek és hátrányainak ismeretét felhasználva.  

 

2.1.2.5. Új belépők 

 

A már piacon lévők bizonyos előnyökkel rendelkeznek, illetve rendelkezhetnek. Elsődleges a 

már meglévő üzleti tapasztalat, a helyi viszonyok ismerete. Továbbá a pótlólagos 

tőkeszükséglet, a termék differenciáltság (névről ismerik a terméket), a gazdaságos 

sorozatnagyság ismerete és mértéke, mérettől függő költségelőnyök (például kedvező 

alapanyag-beszerzés, az értékesítési csatornákhoz való hozzáférés) előnyként jelentkezhetnek. 

Nehezítheti az új belépők dolgát a magas tőkeszükséglet, és mindazok, amit az előzőkben a 

már piacon lévők előnyeként említettünk. Ugyanakkor magas nyereséggel kecsegtető ágazat, 

bővülő piaci lehetőségeket kínáló ágazat, vagy dinamikusan fejlődő ágazat vonzza az újonnan 

belépni akarókat. 

 

 

2.1.3. Ágazati, iparági elemzés 

 

Az ágazati, iparági elemzés kapcsán felmerülő feladatokat és sajátosságokat Szűcs (2010) 

alapján ismertetjük. 

 

Az ágazati, iparági elemzés legfőbb célja annak az ágazatnak, illetve iparágnak az elemző 

bemutatása, amelyikben a vállalakozás a fő tevékenységeivel részt vesz. Az ágazati elemzés 

segítségével átfogó és értelmezhető képet nyújthatunk az ágazatban nem jártas gazdasági 

szakemberek számára is, így lehetőségük lesz a szóban forgó vállalkozás gazdasági 

potenciáljának, technológiai színvonalának a relatív megítélésére. A fejezet tanulmányozása 

során az olvasó átfogó képet kap az ágazat, illetve iparág főbb jellemzőiről (méret, integráció, 

kapcsolódások más ágazatokhoz, szervezeti háttér, ágazati specialitások stb.), a legfontosabb 

ágazati trendekről és jövőbeni kilátásokról, a meghatározó ágazati szereplőkről, az ágazaton 

belüli versenyről, a főbb piaci részesedésekről és a piaci lehetőségekről. Az ágazati, iparági 

elemzés során elsőként az ágazat legfőbb jellemzőit mutatjuk be, úgymint: (1) méret (input és 

output oldalról); (2) integrációs lehetőségek (vertikális, horizontális); (3) kapcsolódások más 

ágazatokhoz; (4) szervezeti háttér; (5) ágazati, iparági specialitások. 

 

Első lépésben röviden bemutatjuk az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét és súlyát. Abban az 

esetben, ha a nemzetközi piacokon is szerepel a vállalakozás a nemzetgazdasági jelentőségén 

túl az európai és világgazdasági helyzettel is foglalkozni szükséges. Először naturális 

mértékegységben, illetve pénzértékben is kifejezzük az ágazat által termelt termékek 

mennyiségét (például hozamok) és ezt követően az ágazat által használt legfontosabb 

erőforrásokat (például földterület, emberi erőforrás) vesszük számba. Ha ezt a részt megfelelő 

részletezettséggel mutattuk be, akkor az olvasónak lehetősége lesz az üzleti tervben 

bemutatott vállalkozás méretét és szerepét reálisan megítélni az ágazaton belül. 

 

Az ágazati méretek ismertetését követően mutatjuk be, hogy az ágazat szereplői között milyen 

koordinációs mechanizmusok, esetlegesen horizontális és/vagy vertikális integrációs 

kapcsolatok állnak fenn, illetve az ágazat mely más iparágakkal van kapcsolatban. A más 

iparágakhoz, ágazatokhoz való kapcsolódás során vizsgáljuk, hogy az általunk képviselt 

ágazat termeléséhez, mely más ágazatok szolgáltatják a legfőbb inputokat, illetve mi milyen 

más ágazatok irányába továbbítjuk termékeinket és szolgáltatásainkat. 
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A szervezeti háttér kapcsán ismertetjük az ágazat szereplőinek vállalkozási formáit, ezek 

arányait, tulajdonosi struktúráját. Ebben a részben soroljuk fel az ágazati szövetségeket, 

érdekképviseleteket és ezek szerepét az ágazaton belül. Abban az esetben, ha az iparágon 

belül a monopol szerveződés valamilyen szintje (például árkartell) megjelenik, akkor azt is 

érdemes bemutatni, még akkor is, ha ez hivatalosan nem létezik. 

 

Az ágazati specialitások, egyéb ágazati sajátosságok bemutatása igen nagy jelentőséggel bír. 

Különösen azokra a sajátosságokra térjünk ki részletesen, amelyek a pénzügyi mutatókat és a 

likviditást is befolyásolják, mivel ezek nélkül azok értelmezése téves következtetések 

levonására vezethetnek. Példaként említhetjük a mezőgazdasági tevékenységek közül a 

növénytermelési ágazatokat, ahol az év nagyobbik részében a kiadásaink folyamatosak, míg a 

bevételek csak egy rövidebb periódusban realizálhatók, nem beszélve a mezőgazdaság ágazati 

specialitásról a mezei leltárról. Napjainkban a legtöbb pénzintézet eljutott arra a szintre, hogy 

például a mérleg és az eredmény-kimutatás adataiból számított mutatók értékelésekor más és 

más értékeket ítélnek kedvezőnek és kedvezőtlennek az ágazati és iparági sajátosságok 

függvényében. Nyilvánvaló, hogy egy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalakozás 

egyes pénzügyi mutatói (például likviditási ráta) jelentősen eltérnek egy mezőgazdasági 

termelő tevékenységet folytató vállalkozásétól. Az előzőeken túlmenően itt kell kitérünk az 

ágazat, illetve az iparág minden egyéb a fentiekben nem részletezett, az ágazatot érintő 

specifikumokra és jellemzőkre. 

 

Az ágazat főbb jellemzőinek bemutatását követően az ágazati trendekről és kilátásokról 

szólunk. Elemezzük az ágazat jelenlegi helyzetét és annak jövőjét nemzetgazdasági és 

világgazdasági viszonylatban. Bemutatjuk az ágazat termelési struktúrájában, az előállított 

termékek, szolgáltatások körében, azok összetételében bekövetkezett és a jövőben várható 

változásokat. 

 

Az ágazat meghatározó szereplőit külön alfejezetben mutatjuk be részletesen. Itt szólhatunk 

az ágazatban jelentős piaci részesedéssel bíró vállalkozásokról, azok termelési volumenéről, a 

fontosabb szereplők egymás közötti kapcsolatáról, együttműködéseiről, konkurálásáról. 

 

A piaci lehetőségek, korlátok kapcsán elemezzük az ágazat termékeinek piaci helyzetét, és 

annak alakulását leginkább befolyásoló tényezőket (például fogyasztási szokások változásai, 

adminisztratív intézkedések hatásai). Bemutatjuk az ágazat legfőbb piacait, mind földrajzi 

szempontból, mind a megcélzott fogyasztói réteg szempontjából. Szólunk a legfontosabb 

piacok közötti hasonlóságokról, illetve különbségekről (például kulturális szokások, vallás és 

az ezekből eredő fogyasztási szokásokban fellelhető különbségek). Kitérünk a piac várható 

változásaira, és az ebből következő, az ágazatban végbemenő folyamatokra. 

 

A fejezet végén összefoglaljuk az ágazatban várható legfőbb változásokat, tendenciákat és 

ezek várható gazdasági hatásait. 
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2.2. Belső környezet értékelése 

 

A szervezetek, gazdasági vállalkozások helyzetelemzésének következő általános lépcsőfoka a 

belső környezet elemzése. Célja olyan információk összegyűjtése és elemzése, amelyek 

bemutatják a kiemelkedően fontos szervezeti erőforrásokat és tulajdonságokat. A vállalkozás 

ezekre építhet majd a stratégiai pozíció kialakítása során. A vállalkozás ezekre építhet majd a 

stratégiai pozíció kialakítása során. A belső elemzés fő területei: 

 a szervezet erőforrásainak felmérése; 

 a szervezet képességeinek feltárása. 

 

A szervezet erőforrásai mindazokat a pénzügyi és nem pénzügyi felhalmozódott elemeket 

(tőke, vagyoni jogok, információs rendszer stb.) tartalmazzák, amelyek fölött a vállalkozás 

rendelkezhet. Magukba foglalják a materiális, és az immateriális elemeket is. Alapvető 

típusai: 

 pénzügyi erőforrások, vagyis a tulajdonjog feletti rendelkezés; 

 működési erőforrások; 

 törvény által biztosított jogok; 

 menedzsment információs rendszerek és adatbázisok, amelyek lehetővé teszik az 

alaposabb döntéshozatalt; 

 marketing erőforrások, amelyek vezető szerepet játszanak a marketingstratégia 

kialakításában. 

 

A belső erőforrások és képességek azonosítása az alábbi három területen indokolt: 

 vállalati erőforrások vizsgálata; 

 szervezeti struktúra vizsgálata; 

 szervezeti kultúra vizsgálata. 

 

Ugyanakkor az erős és gyenge pontokat az üzletágat érintő területeken vizsgáljuk, úgy mint 

termékek, működés, értékesítés-forgalmazás, pénzügyi helyzet, általános költségek, kutatás és 

fejlesztés, általános vezetői képességek, személyi változások, a szervezet. Ezek alapján 

keressük a válaszokat a következő aspektusokból (2.1. táblázat). 

 

2.1. táblázat A versenyhelyzet és az iparági potenciál 

Vállalati versenyhelyzet Hosszú távú iparági potenciál 

 A versenytársakhoz viszonyított piaci 

részesedés 

 A meghatározó versenytényezőkhöz való 

hozzáférés 

 A nyereséghányad a versenytársakhoz 

képest 

 A kiegészítő szolgáltatások mértéke 

 Piaci és technológiai ismeretek 

 Az alkalmazott technológia fejlettsége 

 A vezetés színvonala 

 A piac mérete és növekedésének üteme 

 Az iparági nyereséghányad és várható 

hozzáférés alakulása 

 A verseny erőssége 

 Szezonalitás és ciklikusság 

 Technológiai és tőkekövetelmények 

 Társadalmi és környezetvédelmi 

megszorítások 

 A piacra lépés és a kilépés korlátai 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vállalati diagnosztika technikája az úgynevezett SWOT-módszer, amelyet Szűcs és Nagy 

(2004) nyomát mutatunk be. A SWOT analízis során az erősségek, gyengeségek, lehetőségek 

és veszélyek kategóriáiba soroljuk a vizsgált szervezet, illetve terület legfontosabb jellemzőit. 

Az erősségek a vizsgált szervezetben a rendelkezésre álló erőforrásokat és kedvező belső 

feltételeket jelentenek. Gyengeségként ezeknek pont az ellenkezőjét, vagyis hiányzó 

erőforrásokat és kedvezőtlen belső adottságokat lehet megjelölni. A lehetőségek esetében 

olyan kedvező külső feltételekről van szó, amelyek pozitív irányba befolyásolhatják az adott 

szervezet helyzetét, míg a veszélyek alatt a kedvezőtlen külső feltételrendszer kerül kifejtésre. 

 

A négy kategóriába tartozó helyzet-meghatározók számbavétele után következik a SWOT 

analízis második lépése, ami már túlmutat a helyzetfeltáráson. Ha elhelyezzük az egyes 

kategóriákba tartozó elemeket egy koordináta rendszerhez hasonló táblán, akkor feltárulnak a 

stratégia meghatározásához szükséges dimenziók (2.4. ábra). 
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2.4. ábra: SWOT-analízis a követendő stratégia rendszerében 

Forrás: Szűcs és Nagy, 2004 

 

Amihez megvannak az erőforrásaink, és amihez a külső körülmények is kedvezőek bátran 

tervezhetünk offenzív jellegű stratégiát. A kedvező külső lehetőségek és a gyengeségek által 

bezárt negyedbe sorolható elképzelésekkel már óvatosabban kell bánni csakis jól 

meghatározott preferencia sorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a meghatározó 

gyengeségek teljes vagy részleges felszámolását követően. A gyengeségek és a kedvezőtlen 

külső körülmények által meghatározott területek esetében a legjobb stratégia az, amelyik nem 

pazarol erőforrásokat ezen területek fejlesztésére, inkább a kivonulást és a leépítést helyezi 

előtérbe. A veszélyek és erősségek közös területére eső fejlesztések kockázatosak a fejlesztés 

nagy körültekintést igényel. Főleg akkor van értelme ezekkel a területekkel foglalkozni, ha az 

első negyedbe tartozó offenzív stratégiát igénylő területek nem nagyon léteznek. 

 

A SWOT analízisből levezethető stratégiákat a kockázati tényezők alapján is mérlegelni kell. 

A kockázatelemzés ezért elengedhetetlen része a helyzetelemzésnek. A kockázatot 

definiálhatjuk úgy is, mint olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha 

bekövetkezik negatív hatást gyakorol a szervezet céljaira. A kockázat elemzésnél mindig el 

kell különíteni a tőlünk függő és független kockázati elemeket, és vizsgálni kell a 

bekövetkezési valószínűségét. Ezek alapján célszerű egy osztályozási rendszert kialakítani és 

modellezni az egyes kockázati elemek bekövetkezésének esetleges hatásait. 
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A termékek életgörbéinek vizsgálata a stratégiai tervezés fontos eszköze, ugyanis a termékek 

egyes életciklusának szakaszához különböző stratégiai akciók rendelhetők a termékhez 

kapcsolódó sikertényezők szerint (2.2. táblázat). 

 

2.2. táblázat: A termékéletgörbe szakaszainak jellemzői 

Az iparág 

jellemzői 
Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás 

Termékek 

Minőségi 

problémák, 

termékváltozatok 

kidolgozása 

Minőségjavulás, 

megbízhatóság az 

elsőrendű 

A termék 

általánossá válik, 

kisebb változások 

Termék-

differenciálódás 

csökken 

Verseny Kevés vállalat Sok új belépő Nő az árverseny Piacelhagyások 

Kulcs-fontosságú 

siker-tényezők 

Termék-

innováció, 

megfelelő 

szolgáltatás, 

megbízhatóság 

Tömegtermékek 

megvalósítása, 

márkanevek 

létrehozása 

Költség-

megtakarító 

gyártás 

létrehozása 

Általános 

költségek 

csökkentése 

Forrás: Roóz, 2001 In.: Kresalek, 2003 

 

Az üzleti egységek, illetve a termékek piaci pozíciójának elemzésére terjedtek el az 

úgynevezett Portfoliómodellek, amelyek megpróbálják híven tükrözni a szervezet erőforrásai 

szerinti piaci pozícióját, a vállalkozás teljesítményét, erősségeit, és legyőzendő gyengeségeit. 

A BCG mátrix – vagy más néven növekedési/részesedései mátrix – a portfólió módszerek 

közül a legáltalánosabb, legismertebb stratégiai elemzési módszer (2.5. ábra)
1
. A BCG 

növekedés részesedés mátrixának két vezérparamétere a relatív piaci részesedés, illetve a piac 

növekedési üteme. Előbbi a verseny pozícióról, utóbbi a piac jövőbeli potenciáljáról 

tájékoztat. Négy mezőjének jellegzetességei a következők. 

 

Kérdőjelek: Alacsony piaci részesedést, magas piaci ütemet jelent. A mező más elnevezései: 

problémás gyerekek vagy vadmacska. A költségek szintje igen magas. A termékek a magas 

piaci növekedési ütemű területen találhatók, ezért a felmerülő készpénzhiány magas. A 

vállalkozás számára automatikusan adódó kérdés, hogy az e mezőben található termékek 

átkerülhetnek-e akár a „csillagok”, akár a „fejős tehenek” csoportba, vagy célszerű az 

erőforrásokat más területekre összpontosítani. Amennyiben a vállalkozás a „sztárolás” mellett 

dönt, növelnie kell a piacbefolyásolási, értékesítési ráfordításait, javítania kell a terméken, s 

alacsonyabbra célszerű szabni az árakat. A másik lehetőség az adott piacról való kivonulást 

jelenti. A döntést és a választás irányát a rendelkezésre álló anyagi erőforrások határozzák 

meg. Ha az erőforrások bőségesek, a fejlesztési tervek gazdaságilag is megalapozottak, a 

piacon maradás lehetséges, azonban az erőforrások hiányában, csak a távozás jelenthet 

kielégítő megoldást. 

 

Csillagok: Magas piaci részesedés, magas piaci növekedési ütem jellemzi. A vállalkozás az 

adott termék vagy üzleti egység piacán vezető szerepben van. E vezető szerep fenntartása 

                                                 
1
 További Portfoliómodellek például Ansoff-mátrix, GE soktényezős portfoliómátrixa, Shell-mátrix. 
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jelentős pénzügyi forrásokat igényel a vetélytársak távoltartása érdekében, de az értékesítés 

során nagy készpénzáramlás a jellemző. A fő stratégiai cél a vállalkozás megkülönböztető 

előnyeinek fenntartása a támadó versenytársakkal szemben. A potenciális nyereség nagy, ám 

a gyors növekedés az anyagi erőforrások jelentős koncentrálását igényli. Fő cselekvési 

lehetőségek az intenzív reklám, újabb és újabb termékváltozatok bevezetése, árcsökkentés és 

az értékesítési lehetőségek fokozása. 

 

Fejős tehenek: Magas piaci részesedés, alacsony piaci növekedési ütem jellemzi. A termék, 

illetve a stratégiai, üzleti egység piacvezető pozíciója erős, ugyanakkor a piac érett vagy 

enyhén hanyatló állapotú. A fogyasztó hűséges, a versenytársak kénytelenek beérni a piac 

morzsáival. Az eladási szint állandósága, a stabilizálódott költségek következtében a 

jövedelmezőség magas. E mező termékei magas készpénzáramot hoznak létre. Stratégia 

szempontból cél a fennálló lehetőségek kihasználása, ugyanakkor a képződő jelentős 

nyereséget már más, fejlesztendő területekre kell áthelyezni. 

 

Döglött kutyák: Alacsony piaci részesedés, alacsony növekedési ütem jellemzi. A mező 

termékeinek alacsony az eladási szintje, de a piac is erősen hanyatló, vagy az érettség későbbi 

állapotában van. Nincs megfelelő számú vásárló és versenytárs minden területen sokkal 

előbbre jár. A költséghátrányok jelentősek, a növekedés lehetőségei nagyon erősen 

korlátozottak. Ezeknél a termékeknél a piacról való kivonulás, az itt lekötött erőforrások 

felszabadítása és átcsoportosítása lehet a stratégiai cél. 
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2.5. ábra: BCG-mátrix 

Forrás: Mészáros, 2002 In.: Kresalek, 2003 és Kotler, 2000 

 

A vállalkozások célja kiegyensúlyozott portfoliórendszer létrehozása. Ennek megfelelően 

befektetéseik célja a kérdőjelek sztárokká vagy fejős teheneké alakítása, a magas hozamú 

pozíciók fenntartása. A portfoliómátrixban történő mozgás biztosítja a vállalkozás megfelelő 

működését. 
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Ellenőrző kérdések: 

 

1. Ismertesse a vállalkozás környezetének főbb elemeit! 

2. Soroljon fel legalább öt módszert, amelyeket a vállalkozás külső és belső 

környezetének értékelésére használunk! 

3. Mire használjuk a PEST-elemzést? Ismertesse a módszer lényegét! 

4. Milyen módszert ismer a mikrokörnyezet elemzésére? Ismertesse a módszer lényegét! 

5. Mire használhatjuk a SWOT-analízist? Ismertesse a módszer lényegét! 

6. Mutassa be a termékéletgörbe szakaszainak jellemzőit! 

7. Ismertesse a BCG-mátrix alkalmazási lehetőségeit és összefüggéseit! 

8. Mutassa be az ágazati, iparági elemzés kapcsán felmerülő feladatokat! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1. Hogyan vezethető le és fogalmazható meg stratégia a SWOT-analízis segítségével? 

2. Milyen stratégiai lépések fogalmazhatók meg a termékéletgörbe egyes szakaszaiban? 

3. Milyen stratégiai akciókat fogalmazna meg a vállalkozás termékeinek piaci pozíciója 

alapján? 
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3. Marketingterv 
(Szűcs István) 

 

Az üzleti terv egyik leglényegesebb része a marketingről szóló szakasz, mivel ebben adnak 

számot a tervezett vállalkozás jellegéről és arról, hogy az adott vállalkozás hogyan lehet 

eredményes. A marketing tervben kell kifejteni, hogy valamely leendő vállalkozás árbevétel 

szerzése érdekében milyen módon szándékozza a piacot befolyásolni, illetve reagálni az ottani 

viszonyokra. Leírja, hogy miként valósítják meg a kitűzött piaci célokat. Ismerteti a 

vonatkozó piackutatások és piaci elemzések eredményeit, és az arra alapozott stratégiát, 

amelynek segítségével kihasználják a piaci lehetőségeket és a konkurenciával szembeni 

versenyelőnyöket. Meghatározza, hogy mit, hogyan, mikor kell tenni a piacon és kinek mi a 

feladata. Az üzleti terv e részében többek között arra a kérdésre kell választ adni, hogy milyen 

a tevékenység iránti piaci kereslet. A piaci kereslet megléte az alapvető feltétel, amely nélkül 

az üzleti tervben foglaltak nem realizálódnak. 

 

Számos egyébként vonzó terméket kínáló cég ment már tönkre marketing stratégiája miatt, 

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

A kockázati tőkebefektetők közül sokan vélekednek úgy, hogy egy új vállalkozás sikeressége 

legnagyobbrészt a termék vagy szolgáltatás iránti keresletet meghatározó tényezőkön múlik. 

Az előzőek figyelembevételével, elmondhatjuk, hogy az üzleti terv készítőjének 

mindenképpen alapos piackutatáson és piacismereten alapuló, érdekes és egyben 

gondolatébresztő marketing tervet kell összeállítania. 

 

Az üzleti terv keretein belül értelmezett marketingterv belső struktúrája nagyon eltérő lehet 

(például nem mindegy, hogy az üzleti tevékenység például a Business to Business (B2B), 

vagy a Business to Consumer (B2C) kategóriába tartozik), de az alábbi tartalmi elemek 

mindenképpen szükségesek: 

 a célpiac várható nagysága és a vállalkozás részesedése, (értékben és százalékban, ha 

lehet évekre előre); 

 a termék/szolgáltatás célfogyasztóinak, vásárlóinak szokásai, vásárlási döntései; 

 versenyző termékek piaci részesedése, minősége, ára, teljesítménye, terjesztése, 

szolgáltatásai, garanciái stb.; 

 a termékek/szolgáltatások versenyelőnyei; 

 árpolitika: a szolgáltatásokra (termékekre) megállapított ár, összehasonlítva a 

versenytársakéval, röviden megmutatva a vevőnek biztosított előnyöket; 

 vásárlók figyelmének felkeltése, megtartása (promóció); 

 pozicionálás költségei (termék összetevői: technikai jellemzők, márka, csomagolás, 

címke); 

 marketing csatornák, terjesztők kiválasztása, általuk lefedett területek és eladott 

mennyiségek időegységenként (például havonta); 

 kereslet és értékesítés prognosztizálása; 

 marketing költségvetés (Polereczki és Szűcs, 2010). 

 

Mivel az itt bemutatott marketing terv az üzleti terv részeként jelenik meg, annak belső 

struktúrája eltér attól a formától, amit önálló marketing terv készítése esetén szokásos követni. 

Bizonyos részek az üzleti terv egyes fejezeteiben már bemutatásra kerültek, így azok 

részletezésére itt már nem térünk ki. 
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3.1. Marketing helyzetkép 

 

A marketing helyzetkép bemutatásakor el kell különíteni a vállalkozás makro- és mikro-

környezeti helyzetképét. A makro-környezeti helyzetkép elemzése szerves részét képezi a 

vállalkozás stratégiai tervének is, így bizonyos részek megegyezhetnek, de itt elsősorban a 

makrokörnyezet piaci hatásaira kell a fő hangsúlyt fektetni. A mikrokörnyezet elemzésekor 

elsősorban a piaci helyzettel, a versenytársakkal, a potenciális fogyasztókkal és a piaci 

szegmentumokkal kell foglalkozni. A fejezet kidolgozásakor tartsuk szem előtt, hogy csakis a 

releváns és egyben lényeges háttér-információkat jelenítsük meg. 

 

A makrokörnyezet a vállalat tágabb környezete, mellyel indirekt, közvetett kapcsolatban áll. 

Elemei a következők: demográfiai tényezők, gazdasági, természeti, technológiai, politikai-

jogi és a társadalmi környezet.  

 

Demográfiai környezet: magába foglalja a népesség számát, összetételét, területi 

elhelyezkedését egészségi állapotát, kvalifikáltságát, mindezek változását és tendenciáit. 

 

Gazdasági környezet: ebbe a környezeti elembe tartoznak a jövedelmi viszonyok, a 

jövedelmek megoszlása, az életszínvonal, a vásárlási szokások, a népesség megtakarítási 

hajlandósága. A demográfiai és gazdasági környezet együtt meghatározza adott piacon vagy 

térségben a vásárlóerőt. 

 

Természeti környezet: a vállalat egyes erőforrásai a természeti környezetből származnak. A 

környezetvédelem szerepe, a fenntartható fejlődés fontossága egyre jobban előtérbe kerül a 

vállalati gondolkodásban is. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a vállalat vezetői belátják: a 

természeti erőforrások, értékek nem aknázhatók ki vég nélkül, illetve környezetünket nem 

károsíthatjuk büntetlenül. Másrészt a különböző kormányzati szabályozással, differenciált 

támogatási rendszerrel ösztönzik, kényszerítik, ösztönzik a cégeket a környezetkímélő 

technológiák, környezetbarát termékek bevezetésére.  

 

Technológiai környezet: tényezői közé tartoznak a tudományos kutatások, műszaki 

fejlesztések és az azokat előidéző szervezetek, az innovációs folyamatok, a technológia 

közvetítésével foglalkozó intézmények stb. A vállalat által alkalmazott és folyamatosan 

megújuló technológia a 1970-es évektől kezdve napjaikra alapvető versenytényezővé vált a 

globális versenyben. 

 

Politikai, jogi környezet: egy állam államformája, politikai stabilitása, jogbiztonsága, 

törvényhozatali rendszere, jogszabályai, ellenőrző rendszerének összessége. 

 

Társadalmi, kulturális környezet: egy adott térség kulturális értékeit, hagyományait, 

társadalmi normáit, szokásait, vallási meggyőződését stb. Hatással van mind a vállalat 

piacaira, mind a munkaerőn keresztül a termelés, gazdálkodás egészére. 

 

A vállalkozás makro-környezetének elemzését nagyon sokféle módszerrel végezhetjük, és 

nem is ajánlott csupán egyféle eljárás szerint megvizsgálni annak tényezőit, változásait, 

jelenlegi és várható hatásait. Komplexebb, reálisabb képet ad, ha legalább két-három más 

eljárási elveken alapuló módszerrel végezzük el a környezet elemzését.  

 

A makrokörnyezet analízisével kapcsolatosan még egyszer megjegyezzük, hogy annak 

kimerítő és minden részletre kiterjedő elemzése elsősorban a stratégiát megalapozó elemzés 
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feladata és az üzleti, illetve marketing tervben csak a vonatkozó és ténylegesen befolyásoló 

tényezőkkel kell behatóan foglalkozni. 

 

A mikrokörnyezet a szervezet szűkebb környezete, mellyel a vállalat működése során 

folyamatos és közvetlen kapcsolatban van. A mikro-környezetet verseny- vagy kompetitív 

környezetnek is nevezzük. A mikro-környezet alapvetően az iparági, illetve ágazati versenyt 

meghatározó tényezőket foglalja magában. Ezek a tényezők közvetlenül hatnak a 

vállalkozásra, vagyis közvetlenül befolyásolják az adott termék vagy szolgáltatás előállítását, 

ugyanakkor a vállalkozás is képes befolyásolni ezeket a tényezőket. Ezek a tényezők 

jellemzően a következők: (1) szállítók; (2) vevők; (3) versenytársak, versenyhelyzet; (4) 

fogyasztók, közvélemény; (5) a termék, illetve szolgáltatás helyzete; (6) elosztási helyzet, a 

termékforgalmazás csatornái (piaci közvetítők). Ezek a tényezők határozzák meg az iparágban 

megjelenő versenyhelyzetet. Ezeknek a tényezőknek az elemzésével az a célunk, hogy 

feltárjuk a versenyt befolyásoló erőket, illetve ezeknek a tényezők versenyerejét 

megbecsüljük.
2
 

 

A szállítók: A szállítókkal kapcsolatban azt elemezzük, hogy milyen alkuerejük van a termelő 

vállalkozással szemben. Differenciált termék vagy szolgáltatás szállítója fölényben lehet a 

termelővel szemben, míg differenciálatlan termék vagy szolgáltatás nyújtója rendszerint kicsi 

alkuerővel bír a termelővel szemben. A szállítók erejét és súlyát tehát alapvetően az 

befolyásolja, hogy milyen a termelőhöz mért relatív nagyságuk, hányan vannak a piacon 

(számuk), hánnyal dolgozunk közülük, és mennyire egyedi az általuk kínált termék vagy 

szolgáltatás (lásd még 2.1.2.2. alfejezet). 

 

A vevők: A piacon lévő árverseny és a helyettesítő termékek, már amennyiben ilyenekkel 

számolni kell, választási lehetőséget adnak a vevők számára. Minél különlegesebb az adott 

termék vagy szolgáltatás, és minél kisebb a kínálat, annál kisebb a vevő alkuereje az 

előállítóval (termelővel) szemben. Viszont minél nagyobb piaci részesedéssel bír a vevő az 

adott termék értékesítési piacán, annál fontosabb lesz a termelő számára. Ebből következik, 

hogy fontos a vevők száma és piaci részesedése (mérete), hiszen ezeken keresztül jut el a 

termék a fogyasztóhoz (lásd még 2.1.2.1. alfejezet). 

 

Versenytársak, versenyhelyzet: A már piacon lévők bizonyos előnyökkel rendelkeznek, illetve 

rendelkezhetnek. Elsődleges a már meglévő üzleti tapasztalat, a helyi viszonyok ismerete. 

Továbbá a pótlólagos tőkeszükséglet, a termék differenciáltság, a gazdaságos sorozatnagyság 

ismerete és mértéke, mérettől függő költségelőnyök például kedvező alapanyag-beszerzés, az 

értékesítési csatornákhoz való hozzáférés mind előnyként jelentkezhet. Nehezítheti az új 

belépők dolgát a magas tőkeszükséglet és mindazok, amit az előzőkben a már piacon lévők 

előnyeként említettünk (lásd még 2.1.2.4. alfejezet). 

 

Fontos, hogy milyen a meglévő konkurensek közötti verseny, mert ez a tevékenységgel 

elérhető nyereség alapvető befolyásolója. Meghatározó a versenyzők száma és mérete, mert 

ez a koncentráció mértékét jelenti. A koncentráció mértéke a legnagyobb piaci szereplők 

együttes piaci részesedése alapján állapítható meg. Minél nagyobb mértékű koncentrációval 

kell szembenézni, annál inkább fennáll a veszély, hogy a kisebb versenytársak kiszorulnak a 

piacról, hiszen a nagyobbak könnyebben alakíthatják nekik megfelelően az árakat. 

                                                 
2
 A mikrokörnyezet elemzését a 2.1.2. fejezetben részletesebben is bemutattuk. Ehelyütt felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy ennek az elemzésnek az eredményeit nem csak a stratégiai tervezés, hanem az üzleti tervezés során is 

felhasználjuk, nem feledve, hogy a stratégiai terv általánosan hosszabb időtávra, míg az üzleti terv általában 

rövidebb időtávra értelmezendő. 
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Fogyasztók, közvélemény: A fogyasztók (végfelhasználók) elvárásait feltárjuk és megadjuk, 

hogyan felel meg az adott termék vagy szolgáltatás ezeknek az igényeknek. Amennyiben nem 

végtermékről van szó, akkor azt kell kiemelni, hogyan és milyen mértékben járul hozzá ez a 

termék vagy szolgáltatás a végfelhasználók igényeinek kielégítését célzó végtermék 

előállításhoz. Milyen előnyei vannak, és milyen lehetőségeket nyújt a végtermék előállítás 

szempontjából. Ezt kiegészíti az adott termék vagy szolgáltatás fogyasztói, illetve szélesebb 

társadalmi rétegek általi megítélése, az ide kapcsolható szokások, hagyományok, értékek 

befolyásoló hatása, kedvező volta. 

 

A termék, illetve szolgáltatás helyzete: Ha létezik helyettesítő termék a piacon, akkor 

általában egy bizonyos árnál magasabb árat nem hajlandóak fizetni a fogyasztók az adott 

termékért, mert inkább a másikat választják. Ez a másik olyan termék vagy szolgáltatás, ami 

hasonlóan képes kielégíteni a vevő adott termékkel vagy szolgáltatással szemben támasztott 

igényeit. A helyettesítő termékek előállítói azért jelentenek veszélyt, mert termékeikkel 

befolyásolják azt a legmagasabb árat, amit a vevők hajlandók megfizetni egy adott termékért. 

Ezen keresztül jelentős hatásuk van az iparágban elérhető nyereségre. A helyettesítés mértéke 

alapvetően attól függ, hogy a vevők milyen hajlandóságot mutatnak a helyettesítő termékekre 

való áttérésre, továbbá milyen áron lehet hozzájutni a helyettesítő termékekhez azok 

meghatározó jellemzőit összevetve adott termék vagy szolgáltatás árával és jellemzőivel. 

Ezen a területen tehát fel kell mérnünk, hogy milyen helyettesítő termékekkel kell számolni, 

milyen azok minősége (teljesítmény) és ára, milyen mennyiségben és időbeni eloszlásban 

érhetők el a piacon illetve mennyire dinamikus a piaci térhódításuk. 

 

Termékforgalmazás csatornái: Az elosztás, forgalmazás egy termék vagy szolgáltatás 

előállítótól a felhasználóhoz (fogyasztóhoz) történő eljuttatását jelenti üzleti és fizikai 

értelemben egyaránt. A fogyasztónak a termék ott és akkor álljon rendelkezésére, amikor és 

ahol keresi. Azt kell feltárni és bemutatni, hogy milyen a jelenleg rendelkezésre álló csatorna, 

és ez hogyan tölti be a szerepét. Milyen a hossza, amit a viszonteladók (közvetítő kereskedők) 

száma határoz meg, ezek milyen hozzáadott értékkel növelik a termék vagy szolgáltatás 

értékét. Fel kell tárni és bemutatni, hogy milyen forgalmazó típusok vannak jelen a 

csatornában és ezek milyen feladatokat látnak el, illetve mi jellemző rájuk. Ezek a jellemzők 

hogyan járulnak hozzá a termék vagy szolgáltatás piaci sikereihez, mert ez olyan kérdéseket 

fel, hogy kellően alacsony költséggel juttatható el a termék vagy szolgáltatás a fogyasztóhoz, 

és így elegendő mennyiségben áll rendelkezésre, vagy esetleg nem kellő hatékonyságú a 

jelenlegi forgalmazás. 

 

 

3.2. Marketing lehetőségek és problémák elemzése 

 

A lehetőségek és problémák elemzésének az egyik leggyakrabban használt módszere a SWOT 

analízis, amelyről már szóltunk az előzőekben. A módszer legfontosabb előnye az 

egyszerűségben rejlik, elsajátítása nem igényel hosszabb időtartamot. Az elemzés 

felállításához azonban szükséges a módszer alapos ismerete és a vállalkozás (iparág, üzletág) 

sajátosságaiban való jártasság. A SWOT elemzés lehetőséget ad kvantitatív és kvalitatív 

információk egy modellen belüli összehasonlítására. Az elemzés elősegíti különböző 

szakterületek felől érkező impulzusok egységes keretbe történő foglalását. A SWOT elemzés 

esetében elkövetett leggyakoribb hiba, hogy túl általános módon a szervezet egészére 

alkalmazzák. A módszer végén kapott elkülönített információk értéke így csekély lesz. Az 

elemzés elkészítésénél érdemes egy üzletágra, piaci területre, vagy termékre összpontosítani. 
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Fontos az elemzésnél a belső és külső környezet alapvető elválasztása. A külső és belső 

elemek elhatárolásának alapja, hogy az adott elem létezne-e, ha maga a vállalkozás nem. 

Amennyiben a válasz igen: akkor külső elemről van szó. A külső környezet esetében az 

üzletágra ható legfontosabb makro-környezeti és mikrokörnyezeti hatásokat figyelembe 

venni. A makrokörnyezeti hatások estében a gazdasági, népesedési, jogi, műszaki, politikai, 

szociális, kulturális hatásokat, míg a mikrokörnyezet esetében elsősorban a vevőket, 

versenytársakat, értékesítési csatornákat és szállítókat kell kiemelni. 

 

A külső környezet elemzésénél a lehetőségeket és a veszélyeket vizsgáljuk. A külső környezet 

elemzésénél a versenytársak meghatározására és elemzésére kell koncentrálni. A 

versenytársak felméréshez az összes funkcionális terület szakértőit be kell vonni. 

 

A lehetőségek elemzésének célja a piaci lehetőségek feltérképezése, vagyis olyan területek 

feltárása, ahol az üzletág nyereségesen működhet. A fenyegetések sokszor lehetőségekké 

alakíthatóak át, de ez megfelelő és gyakran komoly erőforrás-befektetést igényel. A jó 

marketingstratégia az erőforrások jobb, optimális elosztását teszi lehetővé. 

 

A külső környezet változásai egyes esetekben veszéllyel fenyegetnek. A környezeti veszély 

olyan kedvezőtlen környezeti tendencia vagy fejlemény által támasztott kihívás, amely 

védekező marketingakció hiányában az árbevétel vagy a profit csökkenéséhez vezethet. 

 

Potenciális külső fenyegetések, melyek a SWOT mátrixban előfordulhatnak: külföldi 

versenytárs megjelenése a hazai piacon, új helyettesítő termékek megjelenése a piacon, 

változó fogyasztói igények, ízlések és divatok, növekvő szabályozás, gazdasági recesszió, 

konkurens új technológia, külkereskedelmi korlátok, szövetséges vállalkozások gyenge 

teljesítménye. 

 

Miután meghatároztuk az egyes üzletágakat érintő lehetőségeket és veszélyeket, már 

jellemezni lehet az üzletág általános vonzerejét. Az üzletág általános vonzereje alapvetően 

négyféle lehet: 

 az ideális üzletág, amely lehetőségekben gazdag és veszélyszintje alacsony; 

 a bizonytalan üzletág, mely nagy lehetőségekben és veszélyekben egyaránt 

bővelkedik; 

 az érett üzletág, mely esetén a lehetőségek és a veszélyek is alacsony szintűek; 

 a bajba jutott üzletág, ahol a lehetőségek kicsik és a veszélyek nagyok (Polereczki 

és Szűcs, 2010). 

 

A belső környezet elemzésénél az erősségeket és gyengeségeket vizsgáljuk. Az egyes 

üzletágaknak rendszeresen értékelni kell erős és gyenge oldalaikat. Az elemzés kulcseleme a 

vevői megközelítés. Nem az a fontos, hogyan látjuk magunkat, hanem, hogy vevőink hogyan 

látnak minket. A külső vevők mellett a „belső vevők”, tehát az alkalmazottak, munkatársak 

véleményét is figyelembe kell vennünk. Az egyes vevői megjegyzéseket azután erősségekké, 

illetve gyengeségekké formálhatjuk. 

 

A vezetés, vagy egy külső szakértő, felméri az üzletág kompetenciáját a marketing, 

pénzügyek, gyártás és szervezés területein, majd ezeket a gyengeségek, illetve az erősségek 

közé sorolja be. Az üzletágnak nem kell mindig minden egyes gyengeségén javítania és nem 

kell minden erősségében bíznia. Természetesen az erősségek felismerése nem jelenti azt, hogy 

erős üzletággal van dolgunk, a funkcionális területek közötti együttműködés is szükséges az 

erős üzletág kialakításához. 
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Az erősségek és gyengeségek felmérése során a vevői problémákra koncentrálva értékeljük az 

eredményeket és ne adott terméket helyezzünk a középpontba. A vállalati célok sikeres 

felállítása függ attól, hogy mely erősségeket tud az üzletág képességekké formálni a meglévő 

erőforrások kihasználásával. A gyengeségek nem minden korlát nélkül alakíthatóak át 

erősségekké, ezek a korlátok leggyakrabban anyagi vagy idő természetűek. A vevők csak 

hosszú idő után hajlandóak egy rossz hírű márkával szembeni attitűdjeiket megváltoztatni, 

bármilyen változások is történtek a termék gyártási folyamatában. 

 

A vezetés feladata az erősségek gyengeségek, lehetőségek és veszélyek teljes hatásának 

együttes értékelése. Az értékelés során lényeges a domináns erősségek és a kritikus 

gyengeségek meghatározása, melyek kulcsfontosságúak az üzletági siker szempontjából. A 

vezetés az egyes cellák tartalmának részletes vizsgálatával az erősségek és lehetőségek 

összekapcsolása, a gyengeségek erősségekké és a veszélyek lehetőségekké alakítása. A 

sikeres megvalósítás esetén a vevői elégedettség nő, és üzletági versenyelőny alakítható ki. 

 

A SWOT analízist követően kell a főbb marketingkérdéseket megfogalmazni, melyekhez 

minden esetben döntések kapcsolódnak. Ezek az elemzésekkel megalapozott döntések 

vezetnek el a marketing célkitűzések, stratégiák és taktikák megfogalmazásához. Ismételten 

felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy az elvégzett elemzések sohasem lehetnek öncélúak, 

azokhoz mindig kapcsolódni kell egy ítéletalkotásnak, és ezt követően egy vezetői döntésnek. 

 

 

3.3. Marketing célkitűzések 

 

A marketing terv elemző szakaszát követően – az elemzés eredményére támaszkodva – meg 

kell határozni a marketing célkitűzéseket. E célok a továbbiakban kialakítandó stratégiákhoz 

és cselekvési programokhoz iránymutatók. 

 

A célkitűzések megfogalmazását követően először mindig meg kell határozni a megvalósítás 

időszakát és a felelős személyt, illetve szervezeti egységet. Másodszor, a különféle céloknak 

ellentmondásmentesnek kell lennie. Harmadszor, a célokat hierarchikus rendszerbe kell 

sorolni, s ha lehetséges, az alárendelt célokat a magasabb prioritású célokból kell levezetni. 

Negyedszer, a céloknak elérhetőknek kell lenniük, ami maximális erőfeszítésre sarkalja az 

illetékeseket. Az általános marketing célkitűzések egy része a marketing és értékesítési 

tevékenységekre, míg másik része azok pénzügyi megvalósíthatóságára, illetve pénzügyi 

eredményeire vonatkozik. 

 

3.3.1. Marketing célok 

 

A pénzügyi és marketingstratégiák egymástól függenek, de céljaik esetenként 

ellentmondhatnak egymásnak. A vezetésnek kell döntenie, mi a fontosabb, a célul kitűzött 

piaci pozíció elérése, vagy a meghatározott nyereség realizálása. 

 

A marketing célkitűzések meghatározásakor törekednünk kell azok egyértelmű és világos 

megfogalmazására és lehetőség szerinti számszerűsítésére. A legfontosabb célkitűzések az 

alábbi tényezőkre vonatkozzanak: 

 értékesítési volumen: 

o időszaki bontásban; 

o célpiaconkénti bontásban; 
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o értékesítési csatornák szerinti bontásban; 

 piaci részesedés (abszolút és relatív); 

 fogyasztói ismertség; 

 termékek megjelenése, csomagolása, kiszerelése. 

3.3.2. Pénzügyi célok 

 

A pénzügyi stratégia célja a marketing terv keretein belül a marketing és pénzügyi célok 

összeegyeztetése, és ez alapján olyan marketingstratégia kidolgozása, mely eléri a kitűzött 

nyereséget, illetve egyéb pénzügyi célokat (mutatókat). A pénzügyi stratégia kidolgozásának 

folyamata két részre bontható: 

 a termék költségstruktúrájának elemzése, vagyis annak vizsgálata hol, hogyan és 

miért keletkeznek a költségek; 

 olyan versenyképes struktúra megalkotása, mely a költségeket korlátok között 

tartja és lehetővé teszi a nyereségcélok elérését. 

 

Az elemzés során vizsgálni kell a termék költségstruktúráját, illetve össze kell hasonlítani azt 

a vállalati normával, és a konkurencia rendelkezésre álló költség adataival. Ezek az 

információk jelentik az árstratégia kiindulópontját. A következő lépésben elemezni kell a 

termék nyereségességét különböző árbevétel szinteken. A vezetésnek ezek után további 

összehasonlításokat kell végezni földrajzi egységenként, fogyasztói szegmensként, 

terméktípusként és disztribúciós csatornánkként. A legfontosabb pénzügyi célkitűzések az 

alábbi tényezőkre vonatkozzanak: 

 értékesítési árak, árbevétel: 

o időszaki bontásban; 

o célpiaconkénti bontásban; 

o értékesítési csatornák szerinti bontásban; 

 fajlagos nyereségtartalom; 

 önköltségen belül a marketing költségek aránya; 

 reklám, promóciós, PR költségek és az értékesítéssel kapcsolatos egyéb költségek. 

 

3.4. Marketingstratégia 

 

A marketingstratégia a vállalkozás összehangolt és összetett cselekvési programja a 

marketingcélok elérése érdekében. Megmutatja, hogy a vállalkozás melyik piacon, milyen 

módszerekkel kívánja a vevőkhöz eljuttatni szolgáltatását (termékét); hogyan győzi meg őket 

arról, hogy az ő szolgáltatását (termékét) vásárolják, illetve hogyan bírja rá különböző üzleti 

partnereit, hogy az ő termékét árulják, végül mit tesz azért, hogy a vásárlók érdeklődését 

tartóssá tegye, illetve körüket bővítse. 

 

A fogyasztóval a vállalkozás a piacon találkozik, ahol természetesen a versenytársak is jelen 

vannak. A versenytársak is ugyanazon vevőket szeretnék megnyerni maguknak, illetve 

termékeiknek. Ezek után az igazi kérdés nem egyszerűen az: „Milyen igényeket akarunk 

kielégíteni?” hanem az, hogy „Milyen igényeket tudunk másoknál jobban kielégíteni?”. A 

marketingstratégia célja tehát a tartós versenyelőny biztosítása, lényege, pedig a célpiac és a 

versenystratégia megválasztása, valamint a marketingmix elemeinek az adott céloknak és 

feltételeknek megfelelő kombinálása. A marketingstratégia alapelemei ezek alapján tehát a 

célpiac meghatározása és a marketingmix
3
 tökéletesítése. 

                                                 
3
 Marketingmix: a vállalkozás által befolyásolt azon változók (szolgáltatások, termékek, ár, terjesztés, promóció) 

együttese, amellyel a célpiacot meghódítani törekszik. A marketingmixet hosszú időn át 4 P-ként is emlegették, a 
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A marketingstratégia kialakításának alapvető feltétele a piac alapos ismerete. A piac 

megismerését segíti a piackutatás, mely olyan tevékenység, amely a piac mind alaposabb 

megismerésére, a piaci események és összefüggések feltárására, előrejelzésére irányul. A 

piackutatás teremti meg a marketing információbázisát. Az információk beszerzésén túl a 

piackutatás feladata az információk rendezése és elemzése, illetve az ezen alapuló 

információs bázis működtetése. 

 

Az adott piac és lehetőségeinek megállapítását követően kell áttérni arra, hogy a leendő 

vállalkozás hogyan fogja kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Olyan marketing stratégiáról kell 

számot adni, amely megmutatja, hogy a kitűzött árbevételteljesítmény elérése érdekében a 

vállalkozás hogyan alakítja ki és valósítja meg marketinggel kapcsolatos terveit. 

 

3.4.1. Célpiac, értékesítési és elosztási stratégia 

 

Piaci keresletről akkor beszélhetünk, ha a vevői igényeket vásárlóerő támasztja alá. A piaci 

kereslet tehát nem valamilyen rögzített szám, hanem bizonyos körülmények függvénye és a 

marketingstratégia célja, hogy ezeket a körülményeket a termék számára kedvezően 

befolyásolja. 

 

A célpiac egy adott piacon egyneműnek tekinthető különféle vásárlói csoportokat jelképező 

szeletek/szegmensek közül az, amelyiket a vállalkozás egy adott termékkel vagy 

szolgáltatással megcéloz. Alapelv, hogy nincs egy olyan szolgáltatás/termék, amely a 

lehetséges vásárlók teljes körének igényeit kielégítené, illetve amelyért mindenki hajlandó 

pénz áldozni. Vagyis egyrészt meg kell találni a lehetséges fogyasztókat, másrészt meg kell 

célozni azt a kört, amely ezek közül a legnagyobb valószínűséggel lesz a vállalkozás által 

előállított szolgáltatás igénybevevője és az eladni kívánt termék vásárlója. 

 

A célpiac kiválasztásának a piacszegmentálás az alapja. A célpiac azon piacszegmensek köre, 

amelyeken a vállalat a jelentkező piaci igényeket ki akarja elégíteni. A vállalkozásnak tehát 

értékelni és mérlegelni kell az egyes szegmentumokat, és ezek után konkretizálni a 

célpiacokat. A célpiac kiválasztását követően a vállalatnak meg kell határoznia, és tudatnia 

kell a fogyasztókkal, hogy az adott célpiacon megjelenő termékei milyen tulajdonságokkal 

rendelkeznek a versenytársak hasonló termékeihez képest, azaz melyek azok a tényezők, 

amelyek alapján a fogyasztó előnyhöz jut, ha éppen a mi termékünket vásárolja meg. A 

pozícionálás lényegében a saját kínálat, a vevői igények és a versenytársak kínálata közötti 

viszonyt konkretizálja. 

 

A célpiac meghatározása, a szegmentálás egy nagyobb piac felosztását jelenti kisebb 

fogyasztói vagy intézményi vásárlói szeletekre, amelyek hasonlítanak jellemzőikben, piaci 

viselkedésükben, igényeikben és szükségleteikben. Ebből következik, hogy minden vásárlói 

csoport számára más-más előnyöket kell kínálni és hangsúlyozni. A szegmentálás klasszikus 

lehetőségei az alábbiak: 

 Földrajzi szegmens: a vásárlók, felhasználók lakóhelye szerint a szegmentálás 

alapja lehet az ország, régió, megye, város, kerület, kisebb helyi közösség. 

                                                                                                                                                         
mix egyes elemeinek rövidítéseként (Product: termék, Price: ár, Placement: terjesztés, Promotion: ösztönzés). 

Az újabb marketingmix-értelmezések szerint a társadalom és benne az egyes emberek (People), illetve ezek 

csoportjai annyira erős befolyást játszanak a marketingre, hogy nem lehet tőlük eltekinteni a mix esetében; még a 

politika (Politics) egyre erősödő befolyását is figyelembe lehet venni. A marketingmix egyes elemei nem 

menedzselhetők külön-külön, és nem is hatnak önmagukban (7P) (Polareczki, 2011). 
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 Demográfiai szegmens: a szegmentálás alapja a népesség mérete, összetétele, 

eloszlása, azaz nem, életkor, faj, vallás, nemzetiség, család nagysága, házassági 

állapot, foglalkozás, társadalmi osztály, jövedelem és iskolázottság szerinti 

hasonlóság. 

 Pszichografikus szegmens: ha a piac felosztása a vásárlók társadalmi osztályának, 

életstílusának, személyiségének hasonlósága vagy különbözősége alapján történik. 

 Magatartási szegmens: a vásárlók indítékai, felhasználói státusza (nagybani vagy 

kisfogyasztó), attitűdjei (beállítottsága, magatartása) szerint. 

 

Ha már megtalálták a szolgáltatáshoz/termékhez, leginkább illő szegmentálási módot és 

megvannak az egyneműen elkülöníthető fogyasztói csoportok, el lehet kezdeni a kör 

leszűkítését a vállalkozás szempontjából leginkább vonzókra. 

 

A piacszegmentálást követően az értékesítési csatornák meghatározása a legfőbb feladat, 

melyet a következő tényezők befolyásolnak: 

 a kereslettel összefüggő tényezők (kereslet jellege, rugalmassága, vevők száma 

stb.); 

 a kínálattal összefüggő tényezők (egységár, eladók száma stb.); 

 a termék tulajdonságai (romlandóság, összetettség, méret, funkció stb.); 

 a vevők vásárlói döntéseinek sajátosságai (csoportos vagy egyéni döntés, 

rendszeres vagy alkalmi vásárlás, rendelés nagysága és gyakorisága stb.); 

 a vállalati tényezők (termelés mérete stb.); 

 a környezeti tényezők (mikro- és makrokörnyezet). 

 

A marketingstratégia kifejtését tehát azzal lehet folytatni, hogy a vállalkozás milyen 

eljárásokat és eszközöket kíván bevetni annak érdekében, hogy termékei vagy szolgáltatásai 

eljussanak a fogyasztókhoz. 

 

 

3.4.2. Termék/szolgáltatáspolitika 

 

A termék jellemzői teszik lehetővé, hogy a termék funkcióit ellássa, vagyis a fogyasztói 

szükségletet kielégítse. Az adott szolgáltatás/termék, akkor lehet sikeres, ha előnyösebb a 

versenytársénál, innovatív az igények kielégítésében, előnyei hasznosabbnak bizonyulnak a 

célpiacon a versenytársakénál, az ár megfelel a fogyasztók által neki tulajdonított értéknek, a 

promóció hatékonyan közvetíti az üzenetet a szolgáltatásról/termékről, a terjesztés oda helyezi 

a szolgáltatást/terméket, ahol a megcélzott fogyasztók igénybe kívánják venni. 

 

A termékpolitikai döntések közé tartoznak a termékválaszték kialakítása, a vállalati 

márkadöntések, illetve a csomagolással és a címkézéssel kapcsolatos döntések. A márka 

eszmei értéke a vállalat értékének a része. A vállalat döntése, hogy márkát teremt, vagy sem. 

Márkateremtés esetén a következő lépés a márkanév megválasztása. Egy új márkanév 

megteremtése drága, ám megtérülő lehet. A közös márkák két vagy több ismert márkanevet 

viselnek. A vállalat kiterjesztheti a meglévő márkanevet a termékkategórián belül, ez a 

termékvonal-bővítés. Végül új márkanév esetén az új termékkategóriák új márkanevet 

kapnak. 
 

A csomagolás és a címkézés során a vállalat a célszerűséget és a lélektani hatást tartja szem 

előtt. A csomagolás célja részben az áru szállíthatóságra való alkalmasságra tétele, részben az 

a hatás, amit a vásárlóban kelt. 
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3.4.3. Árpolitika, árstratégia 

 

Az árpolitika az ajánlati ár kialításának, valamint a fogyasztói reagálás kezelésének elveit és 

módszereit foglalja össze. A vállalat árpolitikai céljainak meghatározása a 

marketingtevékenység tervezésének kulcskérdései közé tartozik. A vállalat árképzési 

stratégiáját Kotler (2000) hat lépésben javasolja megvalósítani: az árpolitikai célok 

kiválasztása; a kereslet meghatározása; a költségek becslése (költség alapú árképzés); a 

versenytársak ármagatartásának elemzése (piac alapú árképzés); az árképzés módszerének 

kiválasztása; a végső ár meghatározása. 

 

Az ár a marketingmix azon eleme, melynek hatása rögtön érezhető a forgalom alakulásán. A 

célár az az összeg, amelyet az előállító szeretne kapni a fogyasztótól az áruért. A 

marketingtervezés szempontjából a célár a legfontosabb. Az árképzés fő feladata, hogy a 

marketingmix többi eleméhez illeszkedő, optimális nyereséget hozó árat alakítsanak ki. Az 

árképzéshez meg kell ismerni a piaci keresletet, azonosítani az árat illető megszorításokat 

(vásárlói felfogás, verseny nyomása, jogszabályok stb.), de elemezni kell a nyereségesség 

lehetőségét is. 

 

Az ár kialakítására jellemző, hogy a vállalkozások nem egyedi árakat alakítanak ki, hanem 

különböző áralkalmazási stratégiákat alkalmaznak: más és más szempontok szerint képezik az 

árakat. A földrajzi árképzés például azt jelenti, hogy a vállalatnak döntenie kell, milyen áron 

adja a termékeit a különböző helyeken és országokban, illetve milyen valutát, esetleg 

terméket fogadjanak el csereeszközként. Egy másik speciális árképzési mód az árengedmény. 

Ilyenkor a vállalkozások az alapár csökkentésével díjazzák a vevő bizonyos magatartását, 

például a nagy tételben rendelést. Az alap árképzés után a vállalatnak reagálnia kell a piac 

változásaira is: csökkenteni vagy növelnie kell az árat. Az ár csökkentésére adhat okot az 

általános gazdasági recesszió, vagy a fölös termelési kapacitások. Az ár növekedését kiváltó 

tényező a túlkereslet és a költséginfláció. 

 

Az előzőek alapján láthatjuk, hogy az árstratégia fontos szerepet játszik az általános 

marketingstratégiában. Nem létfontosságú, hogy konkrét árlistát mellékeljünk, de 

mindenképpen számot kell adni az általános árszerkezetről, és ezen árszerkezetet indokolni is 

kell. Az árengedmény nyújtásával és az árváltoztatással kapcsolatos irányelveket is ismertetni 

kell, csakúgy, mint az ármegállapítási stratégia egészének fedezetre gyakorolt hatására. 

 

 

3.4.4. Eladásösztönzés, reklám, PR stratégia 

 

A promóció célja a forgalom növelése vagy azzal, hogy a fogyasztókat rávesszük vásárlásaik 

növelésére, vagy azzal, hogy a kereskedőket ösztönözzük eladási erőfeszítéseik ösztönzésére. 

A cél általában a forgalom rövid távú növekedésének elérése. Minél telítettebb a piac, annál 

nagyobb a konkurencia, és annál nagyobb szükség van az értékesítés ösztönzésére. 

 

Az általános kommunikációs politika célja a vállalat célpiacán szereplő fogyasztók 

informálása és meggyőzése. E cél érdekében alkalmazza a vállalat az úgynevezett 

kommunikációs mixet, melynek főbb elemei: a reklám, az eladásösztönzés és a PR 

tevékenység. 

 

A reklámoknak tárgyuk szerint három alaptípusuk van: a márkareklám, amely meghatározott 

terméket reklámoz; a cégreklám, amely egy adott vállalatot ajánl a fogyasztók figyelmébe; a 
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termékcsalád-reklám, amely a márka említése nélkül reklámoz valamilyen terméket vagy 

szolgáltatást. 

 

Az eladásösztönzés olyan módszerek alkalmazása az értékesítésben, a vevők kiszolgálásában, 

amelyek a vevőt további vásárlásra serkentik. A legfontosabb eszközei: a készpénz-

visszatérítések, áruminták, jutalmak, kuponok, vásárlás helyén elhelyezett reklámok, 

árubemutatók. 

 

A közönségkapcsolatok (PR) a vállalatról alkotott kedvező kép kialakítását célzó magatartás, 

illetve az ezt céltudatosan segítő módszerek alkalmazása. Tehát a PR olyan promóciós eszköz, 

mely a cég vagy egy termék imázsának védelmezésén, alakításán keresztül, a reklámköltség 

töredékéért hat a közönségre. 

 

 

3.5. Cselekvési program 

 

Az üzleti terv ezen szakaszában mindenképpen tanácsos legalább a reklámozással, 

eladásösztönzéssel és a PR tevékenységgel kapcsolatosan egy havi bontású ütemezést 

(harmonogramban vagy Gantt diagramban) elkészíteni a 3.2. táblázatban bemutatottak 

szerint. Sohasem feledkezzünk meg arról, hogy minden tevékenységhez rendeljünk 

határidőket és felelős személyeket, illetve szervezeti egységeket. 

 

3.2. táblázat: Marketing akciók ütemezése 

Marketing 

tevékenységek 

Hónapok 

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

1. tevékenység    X X X X X     

2. tevékenység X X           

3. tevékenység          X X X 

Forrás: Polereczki és Szűcs, 2010 

 

A 3.2. táblázatban bemutatott tevékenységek, mint már említettük lehetnek reklámozással, 

árengedményekkel, PR tevékenységekkel és egyéb marketing tevékenységekkel 

kapcsolatosak. 

 

 

3.6. Értékesítési prognózis 

 

Célszerű, ha az értékesítés alakulásáról az idő függvényében (például havi ütemezésben) 

adunk előrejelzést, annak érdekében, hogy szemléltessük a várható növekedést és az olyan 

tényezőket, mint például az idényjellegű értékesítések. Sokféle szempontot kell még 

figyelembe venni a cash flow-val (pénzáramlással) és a tervezett tőkeszükségletekkel 

kapcsolatosan. A teljesítmény ábrázolható grafikus vagy táblázatos formában, de az elemzést 

szöveges indoklással kell alátámasztani. 

 

Tanácsos többféle értékesítési prognózist is összeállítani. Rendszerint pesszimista, 

„legvalószínűbb”, vagy optimista prognózisokat készítenek. Legyen minden előrejelzés 

ésszerű, különben az egész terv hitelessége kétségbe vonható. 

 

Különösen fontos szerepet játszanak a prognózisok a pénzügyi terv kidolgozása során, hiszen 

az optimistább és céltudatosabb tervekhez sokszor több pénzre van szükség, ugyanakkor 
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rendszerint magasabb nyereséget ígérnek. Még egy előrelépést jelent, és hitelesebbnek tűnik a 

tervolvasó számára, ha a vállalkozás szerződésekkel vagy szándéknyilatkozatokkal alá tudja 

támasztani tervezett értékesítési volumenét. 

 

 

3.7. Marketing költségvetés 

 

A marketing tevékenységek ütemezése, illetve a cselekvési program és az értékesítési 

prognózis alapján összeállítható a marketing terv költségvetése. A bevételi oldalon áll a 

tervezett értékesítési mennyiség, az átlagár és a kiadási oldalon találhatók a részletesen 

lebontott marketing költségek (3.3. és 3.4. táblázat). A marketing költségek meghatározásakor 

minden olyan költséget fel kell tüntetni, amelyek az értékesítéssel és az eladás ösztönzésével 

kapcsolatosak. Ennek megfelelően ezen a funkcionális költségtételen belül 

megkülönböztethetünk több elemi költséget is. 

 

3.3. táblázat: Marketing költségvetés kiadási oldala 

Me.: ezer Ft 
Marketing 

tevékenységek 

Hónapok 

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

1. tevékenység             

2. tevékenység             

egyéb kiadások             

Összesen             

Forrás: Polereczki és Szűcs, 2010 

 

3.4. táblázat: Marketing költségvetés bevételi oldala 

Me.: ezer Ft 

Termékek 
Hónapok 

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

1. termék             

1. szolgáltatás             

Összesen             

Forrás: Polereczki és Szűcs, 2010 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a marketing terv kötelező tartalmi kellékei? 

2. Értelmezze a marketingterv fejezet elkészítése során a klasszikus 4P elméletet! 

3. Mit jelent a vállalkozás marketingstratégiája? 

4. Hogyan lehet szegmentálni az egyes célpiacokat? 

5. Hogyan lehet grafikusan szemléltetni a cselekvési program végrehajtását? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Foglalja össze a Szentkirályi ásványvíz vélt vagy valós versenyelőnyeit és 

versenyhátrányait az uniós belső piacon és fogalmazzon meg konkrét marketing 

célokat! 

2. Milyen elvek figyelembevételével lehet kialakítani pl. egy új jégkrémcsalád 

értékesítési prognózisát? 

3. Hogyan lehet mérni a marketing ráfordítások/költségek hatékonyságát? 
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4. Értékesítési terv 
(Szűcs István) 

 

Az értékesítési terv az üzleti vállalkozás számára alapvető jelentőséggel bír, mivel az üzleti 

tervezés kiinduló alapját képezi. A termelési, illetve szolgáltatási folyamatot az értékesítési 

prognózishoz kell kapcsolni, melyet a marketingtervben részleteztünk. Mindenképpen 

tanácsos legalább három értékesítési szcenáriónak a kidolgozása úgy, mint átlagos, optimista 

és pesszimista változat, mivel az értékesítés minden esetben olyan kockázattal terhelt, mely 

alapvetően meghatározza a realizálható árbevétel nagyságát. A szolgáltatások értékesítése 

során alapvetően akkor merülnek fel a ráfordítások, amikor azt elvégezzük, és jellemzően az 

árbevételt is ezzel közel egy időben realizálhatjuk. A termékek esetében azonban más a 

helyzet, mert nagyon gyakran előáll az a szituáció, hogy az előállítást követően időben eltolva 

jelenik meg az értékesítés és az árbevétel realizálása. Ebben az esetben az ártárgyalások során 

ne feledkezzünk meg arról, hogy az eredetileg kalkulált és nyilvántartott önköltséget a 

tárolási/raktározási plusz ráfordítások költsége közvetlenül is növeli, nem beszélve az így 

lekötött forgóeszközök kamatigényéről, mint alternatív költségről.  

 

Az értékesítési terv elkészítése során a marketingterv vonatkozó fejezetével összhangban, 

azaz az ott megfogalmazott elemzések és ajánlások alapján olyan kérdésekre kell választ 

kapni, mint: 

 Pontosan milyen termékeket (félkész és késztermékek) és szolgáltatásokat 

értékesítsünk? 

 Az egyes termékeket és szolgáltatásokat milyen értékesítési csatornákon, 

értékesítési irányokban (belföld/export) és milyen ütemezés (heti/havi/negyedéves, 

stb.) szerint értékesítsük? 

 Milyen volumenben és összetételben? 

 Milyen árakon? 

 

Az értékesítési terv információi külső információforrásokon úgy, mint a piac felvevő 

képessége, versenytársak, tőzsde, pénzintézetek, törvények, szaksajtó és belső 

információforrásokon, úgy, mint erőforrások (termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges 

tényezők), gép, emberi erőforrás, pénz stb. alapulnak. 

 

Az értékesítéssel kapcsolatos feladatok megtervezés során ne feledkezzünk meg a 

marketingtervben meghatározott promóciós és PR feladatokról sem, mert ezek költségigénye, 

mind az értékesítéssel kapcsolatban merül fel. Fontos szempontként kell megemlíteni, hogy a 

tervezéshez sokrétű és megbízható információra van szükség, tehát a terv elkészítését alapos 

elemző munkának kell megelőznie, melyet a marketingterv fejezetben már bemutatunk. 

Mindezekből kiemelve a legfontosabbakat, az értékesítési terv elkészítése során – az adott 

időtávra vonatkozóan – meg kell határozni: (1) az értékesítésre kerülő termékek, 

szolgáltatások, áruk mennyiségét (összetételét) és értékét; (2) az értékesítési relációt és a (3) 

az értékesítési árakat. Az értékesítési terv tehát tartalmazza az értékesítésre kerülő termékeket, 

termékcsoportokat, lehetőség szerint termékfajtánként vagy cikkcsoportonként, a 

tervidőszakban nyújtani tervezett szolgáltatásokat, azaz mindazon tevékenységet, amely 

áruterméket állít elő, amivel a vállalat árbevételt érhet el. Az értékesítési irányokat 

(relációkat) illetően – termelő típusú vállalat esetében – külön kell tervezni a belföldi és 

exportértékesítést. Amennyiben indokolt, akkor akár mélyebb relációban is összeállítható a 

terv, például fontosabb vevőnként, régiónként. 
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Szakmai szempontok miatt – a gyakorlatban általában jellemző –, a vállalatok az értékesítési 

árbevétel kimutatását megbontják a főtevékenységre és másodlagos (egyéb) tevékenységre is. 

 

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok értékesítési tervének elkészítését 

sajátosságok jellemzik, amelyek a vállalat tevékenységéből erednek. Az értékesítési terv 

elkészítése e vállalatoknál csak az árukészletek és árubeszerzés tervezésével együtt történhet. 

A jellemző sajátosságok miatt ezek a vállalatok értékesítési tervét áruforgalmi tervnek 

nevezzük. Az áruforgalmi terv tartalmi elemei a következők: (1) az értékesítés; (2) az 

árukészletek és (3) az árubeszerzés terve. 

 

Az előzőekben említett tervezési feladatok elvégzéséhez többféle módszer is alkalmazható. 

Az elemzésnél és a tervezésnél egyaránt a legfontosabb az értékesítés fejlődésének és 

irányának a meghatározása. Alkalmazható módszerek: dinamikus viszonyszámok, átlagos 

fejlődési együttható, az átlagos fejlődési ütem, trendszámítás, az értékesítés összetételének 

vizsgálatai módszere, idényszerűség mérése stb. Az elemzés eredményei alapján tervezhető az 

értékesítési prognózis, az értékesítés maximuma. Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, 

hogy az értékesítési tervhez kapcsolódóan milyen kötelezettségei vannak a vállalatnak, 

amelyeket teljesítenie kell, például garanciális kötelezettségből eredő alkatrész-ellátás, 

megkötött szállítási szerződések. Mindez azt jelenti tehát, hogy a vállalatnak adott esetben 

számolnia kell az értékesítési minimummal is. 

 

Az értékesítési terv elkészítésénél a vállalat számára egyik talán legnehezebb, de egyben 

legfontosabb kérdés az értékesítési árak meghatározása
4
. Belátható, hogy az árak tervezése a 

gazdasági és piaci viszonyok alapos ismeretét követeli meg. Az ár tervezése tehát több 

tényezőtől függ.  

                                                 
4
 A gazdaság különböző szereplői egy árunak általában más és más árával szembesülnek. A fogyasztói ár az az 

összeg, amit egy meghatározott termékért vagy szolgáltatásért a fogyasztójának kell megfizetnie. A termelői ár 

az az ellenérték, amihez a terméket előállító vagy a szolgáltatást nyújtó személy jut hozzá. A fogyasztói és 

termelői árak különbsége a kereskedelmi árrés. A kereskedelemben általános az ügyletek különféle alapú 

megadóztatása. A bruttó ár a fogyasztói árnak az adásvétel után fizetendő adóval növelt értéke. A végső 

felhasználók ezt az árat fizetik meg a javakért. A nettó ár az adót nem tartalmazó „tiszta” ár, amelyet az eladó 

kap meg az általa értékesített termékért vagy szolgáltatásért cserébe. Magyarországon a legtöbb termék és 

szolgáltatás adásvétele után általános forgalmi adót vagy más forgalmi jellegű adót kell fizetni (kivételt 

képeznek például az értékpapírok). A bruttó és a nettó ár közti különbséget legtöbbször az általános forgalmi adó 

értéke határozza meg. 

 

A piaci ár: ha egy termék vagy szolgáltatás piacára teljesülnek bizonyos feltételek (például az információk 

akadálytalan áramlása, a jószág úgynevezett homogenitása, vagy a piaci szereplők racionális viselkedése), akkor 

az árak kialakulhatnak az úgynevezett piaci mechanizmus révén. Ennek lényege, hogy a vevők mindig a 

legalacsonyabb árat kérő eladónál vásárolnak, így az eladók addig alakítják áraikat, amíg: (1) az áraik egyenlők 

nem lesznek; (2) minden jószág kereslete egyenlővé nem válik a kínálatával. Ezt az állapotot piaci egyensúlynak 

nevezzük. Látható, hogy a piaci ár meghatározásában közvetve mind a vizsgált jószág kereslete, mind a kínálata 

szerepet játszik. Az ezekre ható tényezők így mind befolyással vannak a piaci ár mértékére. Ilyen tényezők 

például: (1) a fogyasztók preferenciái; (2) a fogyasztók jövedelme; (3) más javak árai; (4) a termelési költségek, 

vagyis a termelési tényezők árai és a technológia. Versenyzői piacon az egyensúlyi ár egyben egyenlő lesz a 

határköltséggel, vagyis az utolsó megtermelt jószágegység előállítási költségével. 

 

Az olyan esetekben, amikor a versenypiac nem létezik, és ezért nem alakulhat ki határköltség-alapú ár, vagy az 

adott nemzeti, helyi közösség nem kíván egy szolgáltatást piaci alapra helyezni, hatósági ármegállapításra vagy 

árszabályozásra kerülhet sor. Magyarországon árszabályozó hatóság lehet az állam (a Kormány egyik tagján 

vagy kvázi-autonóm árszabályozó hatóságon keresztül) vagy az önkormányzat. Magyarországon államilag 

megállapított hatósági ára van például a gyógyszereknek, a földgáznak vagy az elektromos áramnak. Más 

közszükségleti cikkek, például a távfűtés vagy a tömegközlekedés árának megállapítása az önkormányzatok 

hatáskörébe tartozik, természetesen a szolgáltatást nyújtó vállalattal való egyeztetést követően. 
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Az ár meghatározása, a legnehezebb döntések közé tartozik. Ezt gyakran az okozza, hogy a 

döntéshozónak egymásnak ellentétes meggondolásokat kell érvényesítenie. Egyrészt 

figyelembe kell venni a fogyasztók elvárásait (hiszen az ár a vevő gyakran elsőszámú 

mérlegelési szempontja mindamellett, hogy az egyes vevői szegmensek rezervációs árai 

egymástól jelentősen eltérhetnek); másrészt számolni kell a vállalat nyereséggel, illetve 

megtérülési idővel kapcsolatos célkitűzéseivel is. Azt is el kell mondani, hogy a legtöbb 

vállalkozás – különösen a kkv kategóriába tartozók – mint kompetitív piaci szereplők 

árelfogadó magatartás kell, hogy kövessenek a piacon. A monopolizált helyzetű vállalkozások 

már gyakran ármeghatározó szereppel bírnak, vagyis esetükben a költségalapú árképzés az 

elsődleges, míg az előbbi esetben a piaci alapú árképzés a jellemző. 

 

Fülöp (2004) szerint az ár kialakításánál végül is a következő tényezőket kell figyelembe 

venni: a kereslet, a költségek, a versenytársak árai, az árképzés céljai és módszerei. A 

gyakorlatban nagyon nehéz azonban eldönteni, hogy a fenti tényezők számításba vétele során 

melyik milyen mértékben érvényesüljön, és a módszerek közül melyik legyen domináns. A 

legfontosabbak árképzési eljárások a következők: 

 Költség-alapú árazás: használata rendkívül egyszerű, hiszen a termék eladási árát 

úgy számítják ki, hogy a termék előállítási vagy beszerzési költségéhez 

hozzáadnak egy előre meghatározott nyereségszintet. Az eljárás előnye, hogy 

könnyen alkalmazható, hátránya pedig, hogy nem veszi figyelembe a piacon 

kialakult versenyhelyzetet, aminek következtében a cég verseny-hátrányos 

helyzetbe kerülhet. 

 Kereslet-alapú árazás: a termék eladási árának meghatározása előtt piackutatás 

révén meg kell határozni az ún. rezervációs árat (tehát azt az árat, amelynél 

drágábban a termék egyáltalán nem értékesíthető). A rezervációs ár ismeretében 

alakítható ki azután – lényegében a P×Q maximalizálásával – az értékesíteni 

kívánt mennyiség esetén alkalmazható ár. A módszer előnye, hogy relatív magas 

eladási árat lehet így kialakítani. Hátránya, hogy nem veszi figyelembe a 

költségszerkezetet, a versenyhelyzetet (illetve, hogy a szükséges piackutatás idő- 

és pénzigényes lehet). 

 Versenytárs-alapú árazás: alkalmazása során a vállalkozás olyan áron értékesíti 

termékét, mint a versenytársak. A módszer előnye, hogy könnyen alkalmazható és 

hogy a terméket a versenytársak termékeihez lehet pozícionálni. Hátránya, hogy 

amennyiben árverseny alakul ki, akkor alkalmazása nem költség-hatékonyan. 

 Behatoló (dopping-) árazás: a vállalatok akkor használják ezt a módszert, ha 

célcsoportjuk árérzékeny, és a kellően alacsony ár alkalmazásával magas piaci 

részesedést akarnak elérni. Hosszú távon nem alkalmazható technika, mert az 

állam a verseny fenntartása érdekében tilthatja ezt a fajta árképzést. 

 Lefölöző árazás: abban az esetben érdemes használni, ha a cég olyan innovatív 

termékkel jelenik meg a piacon, amely még alig ismert a piacon (illetve ha a 

vállalat monopolhelyzetben van). Természetesen hosszú távon ezt a módszert sem 

lehet alkalmazni, de rövidtávon módot adhat magas profit realizálására, amely 

egyben a K+F kiadások megtérülésének forrása is. 

 

Ha a vállalat piaci pozíciója kedvező, tehát diktálhatja az árakat, akkor a termék 

önköltségéből indul ki, és erre ráteszi az általa tervezett hasznot. Ennek megfelelően tehát: 

 

Tervezett ár = Termék kalkulált önköltsége + Elvárt haszon (Árrés) 
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Az ár tervezéséhez ilyenkor szükség van a termék önköltségére (lásd: Számviteli ismeretek, 

Vállalati gazdaságtan c. tantárgyak ismeretanyaga.). A vállalatok döntő hányada azonban 

nincs olyan piaci pozícióban, hogy diktálhatná az árakat. Ezek a vállalatok kénytelenek 

elfogadni a piaci árakat, és a haszon növelését a takarékosabb költséggazdálkodás révén 

tudják csak biztosítani, tehát a bruttó haszon az alábbi összefüggés alapján kalkulálható:  

 

Bruttó haszon = Piaci ár – Termék/szolgáltatás kalkulált önköltsége 

 

Ezen összefüggésből következtethetünk arra, hogy az adott piaci ár és a tervezett önköltség 

mellett elérhető-e a kívánt bruttó haszon. Ennek megfelelően adódik, hogy: 

 

Termék tervezett maximális önköltsége = Piaci ár – Elvárt bruttó haszon 

 

Ez utóbbi összefüggés alapján tervezhető, hogy az elvárt bruttó haszon realizálása érdekében 

milyen önköltségen kell a terméket/szolgáltatást előállítani. A vállalat számára fontos az 

úgynevezett minimális ár megállapítása is. A minimális ár az, az ár, amin még érdemes a 

vállalatnak a terméket előállítani, illetve értékesíteni. Eddigi tanulmányainkból a kapcsolódó 

elméleti összefüggéseket már ismerjük (lásd: határköltség, határtermék, fedezeti hozzájárulás 

stb.) A minimális ár megállapításához az alábbi összefüggéssel juthatunk: 

 

Minimális ár = Termék kalkulált önköltsége + Termékegységre jutó közvetett költség és 

ráfordítás 

 

Ismerjük fel, hogy a fenti összefüggés alapján számított ár a fedezeti pontot adó árat jelenti. 

Könnyen belátható, hogy valamennyi termék esetében a vállalat nem tervezheti ezt az alsó 

árhatárt. Ugyanakkor növelné a vállalat veszteségét, ha mindazon termék gyártását 

beszüntetné, – a fennmaradó állandó költségek miatt – amelyeknek eredménye nulla lenne, 

azaz áraik csak a változó költségeket fedeznék. 

 

Az értékesítési terv elkészítése tehát nagyon komplex feladat. A terv elkészítésének kiinduló 

alapja – a piaci igényeket és a rendelkezésre álló erőforrásokat is figyelembe véve – a vállalat 

marketingterve, marketingstratégiája. Alapvető cél annak biztosítása, hogy a fogyasztói 

igényeket a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, és ennek révén – rövid távon – a lehető 

legnagyobb vállalati eredményt érjük el. Ezzel tudjuk megalapozni a vállalat hosszú távú 

eredményes működését, gazdasági stabilitását.  

 

Az értékesítési terv elkészítésének lépései a következők szerint alakul: (1) piackutatás, 

piacelemzés; (2) nagyvonalú értékesítési prognózis készítése; (3) eladási árak tervezése; (4) 

erőforrások vizsgálata; (5) jövedelmezőségi elemzések; (6) a részletes értékesítési terv 

összeállítása. 

 

A piacelemzésnek ki kell térnie: (a) a vállalkozás által előállított termékek iránti igény 

nagyságára, területi elhelyezkedésére, a szállítási és fizetési feltételekre; (b) a piacon jelen 

lévő és várható versenytársak helyzetére, tervezett akcióikra; (c) az értékesítés módszereire; 

(d) az árak alakulására, az azokat befolyásoló tényezőkre; (e) a helyettesítő termékek 

helyzetére, további megjelenésükre; (f) a kiegészítő termékek forgalmára; (g) a megnyerhető 

(magasabb műszaki színvonallal, jobb minőséggel, alacsonyabb árral) piacok vizsgálatára. 

 

Az értékesítési prognózisok készítése a tervidőszak várható értékesítési lehetőségeit 

körvonalazza. Többféle variánst érdemes kidolgozni. Termékekként, termékcsoportonként, 
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fogyasztói csoportonként és relációnként (belföld, export). A prognózis alapján becsülhető az 

értékesíthető termékek mennyisége (értékesítési maximum és értékesítési minimum). 

Maximum például a piac maximális felvevő képessége, és minimum például az alkatrészek 

biztosítása. A bizonytalanság kezelése érdekében több változat kidolgozása (optimista, reális, 

pesszimista) szükséges. 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. A várható értékesítési lehetőségeket értékesítési 

maximumnak nevezzük, míg a különböző kötelezettségeket (megrendelés állomány, hosszú 

távú keretszerződések, pótalkatrész-ellátás stb.) és a gazdaságos tételnagyság kérdését 

értékesítési minimumként kezeljük. 

 

Az értékesítési árak tervezése során választ kell adni arra kérdésre, hogy várhatóan milyen 

áron lehet majd eladni a termékeket és szolgáltatásokat? Amennyiben túl magas árat 

határozunk meg, az a kereslet csökkenését eredményezheti, illetve a versenytársakat is 

követésre ösztönzi. Ha túl alacsony árat határozunk meg, az a realizálható nyereség 

csökkenésével jár. Az árképzés minden esetben a gazdasági, piaci viszonyok alapos ismeretét 

követeli meg. 

 

Az erőforrások vizsgálata kapcsán fel kell tegyük a kérdést, hogy van-e olyan erőforrás, 

amely a prognosztizált értékesítési lehetőségek kapcsán korlátozza a tevékenységet, azaz szűk 

keresztmetszetnek minősül. Ugyanis ne felejtsük el, hogy rövid távon a rendelkezésre álló 

erőforrások nagysága befolyásolja a tervezhető értékesítési és egyéb feladatokat. 

 

A jövedelmezőség vizsgálata során választ kell adjunk arra, hogy hol helyezkednek el az 

egyes termékek a jövedelmezőségi rangsorban, mekkora azok jövedelemtartalma? Van-e 

olyan termék, amely már a termék szintjén is veszteséget okoz? Ennek megválaszolására 

különböző gazdasági kalkulációk készítése, a termékek, szolgáltatások fedezeti összegének 

tervezése szükséges. Erőforráskorlát esetében egységnyi erőforrás-felhasználásra jutó fedezet 

alapján kell döntést hozzunk. 

 

Összegzésként tehát 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 például késztermékek és félkész 

termékek értékesítése, különböző ipari szolgáltatások köre, megrendelésre végzett 

ipari kutatás, fejlesztés, szervezés és tervezés; másodlagos tevékenység például 

építőipari, fuvarozási, kereskedelmi, mezőgazdasági tevékenység); 

 értékben, és ahol lehetséges, természetes mértékegységben. 

 

Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy az értékesítési terv szervesen építkezik a 

marketingtervre miközben az értékesítési tervre épít a pénzügyi terv és azon belül is az 

árbevételi terv, mely alapjaiban határozza meg például az eredményterv alakulását is. 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen kérdésekre kell választ kapni az értékesítési terv elkészítésekor? 

2. Milyen információforrásokra lehet hagyatkozni az értékesítési terv elkészítése során? 

3. Milyen árakat lehet beazonosítani a gazdaság különböző területein? 

4. Milyen árképzési eljárásokat ismer? 

5. Hogyan határozható meg a minimális ár? 

 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Miben különbözik egy kereskedelmi és egy termelési tevékenységet végző vállalkozás 

értékesítési terve? 

2. Hogyan lehet mérni a termelés és az értékesítés hatékonyságát? 

3. Ismertessen olyan konkrét gazdasági szituációkat, amikor a (1) költség-alapú árazást; 

(2) a kereslet-alapú árazást; (3) a versenytárs-alapú árazást; (4) a behatoló (dopping-) 

árazást és a (5) és a lefölöző árazást használná! Kérem indokolja is állítását! 
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5. Termelési terv 
(Szűcs István) 

 

Termelési, szolgáltatási vagy működési terv az, amely a termelési, szolgáltatási technológia 

bemutatását, a teljesítménycélokat, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat és a termelési 

folyamatot tartalmazza. E fejezetben ki kell térni a termékfejlesztésre, be kell mutatni, hogy 

mennyire korszerűek a termékek és szolgáltatások, részletezni kell, mi jellemzi a műszaki 

színvonalat, és milyen konkrét kutatási és fejlesztési tervekkel rendelkeznek. Be kell mutatni 

a gyártásfejlesztést, hogyan és milyen feltételek mellett állítják elő a termékeket és 

szolgáltatásokat, milyen fejlesztéseket terveznek ezen a területen. Végül ki kell térni az 

erőforrásokkal való gazdálkodásra, úgymint munkaerő, a tárgyi eszközök, a forgóeszközök. 

 

Az üzleti tervezésnek ebben a fázisában, a termelési, szolgáltatási terv elkészítéséhez már 

meg kell tudnunk válaszolni az alábbi kérdéseket: 

 Milyen piacra is termelünk? 

 A termékünk milyen ár- és minőségi kategóriát képvisel? 

 Milyen kiegészítő és helyettesítő termékek érhetők el a fogyasztói piacon? 

 Milyen a versenytársaink piaci helyzete? 

 Milyen csatornákon keresztül történik a termékek, szolgáltatások fogyasztóhoz való 

eljuttatása? 

 Milyen alapanyagokra van szükségünk a termeléshez, szolgáltatáshoz, és azok 

milyen beszállítói piacon szerezhetők be? 

 Milyen eszközszükségletei vannak az alkalmazandó termelési technológiának, és az 

milyen piacokról biztosítható? 

 Milyen szakképzettségű munkaerő szükséges a termeléshez? 

 

A vállalkozás, a fejlesztés, a projekt (vagyis maga „az üzlet”) mindig valamilyen szolgáltatás 

vagy termék előállítására irányul, bizonyos társadalmi szükségletek elérést célozza, így 

elengedhetetlen, hogy magával a termelési, szolgáltatási tervvel is részletesen foglalkozzunk 

az üzleti tervben nem elég e fejezetre úgy tekinteni, hogy ez már „műszaki, technológiai vagy 

agronómiai” részletkérdés, amely majd a működés során lesz lényeges. Minden pénzügyi 

befektetőt, hitelezőt, tulajdonost érdekelni kell, hogy konkrétan hogyan kívánjuk 

megvalósítani a fejlesztési elképzelésünket, rendelkezünk-e a működésre vonatkozóan is 

konkrét tervvel. 

 

Természetes, hogy minden termék és szolgáltatás egészen más működési tervet kíván, nagyon 

nem mindegy, hogy például egy új edzéstechnológián alapuló fitnesztermet akarunk nyitni, 

vagy egy tejfeldolgozó üzemet kívánunk létrehozni. A példa szerinti két üzleti elképzelés 

mutathat hasonlóságot a pénzügyi tervezés módszertanát tekintve, de biztos, hogy egészen 

más megközelítést igényel a szolgáltatási, termelési terv összeállítása, egy tényezőt kivéve: 

mindkét elképzeléshez el kell készíteni a szolgáltatási vagy termelési tervet. Mivel egységes 

módszertan a legjobb szándék mellett sem adható a termelési, szolgáltatási terv 

összeállítására, az alábbiakban sorra vesszük a leginkább jellemző lépéseket, azokat a 

tényezőket, amelyeket mindenképpen át kell gondolni az üzleti elképzelésünkkel 

kapcsolatban. Előtte azonban ismerjük meg, mi is a termelési stratégia, melyek az elemei, 

mivel e nélkül – ha „nulláról” indulunk az üzleti tervezéssel – nehéz lesz a gyakorlatot 

értelmezni. 

 

Maga a termelési stratégia minden esetben a vállalkozás stratégiájából, a vállalkozás 

célkitűzéséből, küldetéséből vezethető le. A termelési stratégia célja: 
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 meghatározni, hogy a vállalkozás mit kíván előállítani (termék, szolgáltatás) és 

hogyan (technológia); 

 kijelölni a termeléssel, szolgáltatással szembeni mennyiségi és minőségi elvárásokat; 

 meghatározni az alkalmazandó technológiához szükséges fizikai környezetet 

(gyártás helye, gépek, berendezések); 

 kijelölni a termelésirányítás és termelésszervezés irányelveit. 

 

Egy vállalkozást sok esetben nehéz besorolni a termelő
5
 vagy szolgáltató

6
 vállalkozás 

kategóriájába, ugyanakkor bármilyen vállalkozásról is beszélünk, mindkettőnek ugyanaz az 

alapvető célja: a fogyasztói igények kielégítése a vállalati nyereség/profit maximalizálása 

mellett. Éppen ezért a termelés fogalmát tágan értelmezzük, mind a szolgáltatások, mind a 

termékek előállítását beleértjük, és ahol szükséges, megkülönböztetéssel élünk. 

 

A termelést úgy is felfoghatjuk, mint erőforrások transzformálását bizonyos fogyasztói 

igények kielégítésére, új hozzáadott értékek létrehozása érdekében. A vállalkozási folyamatok 

többségénél a termelés és szolgáltatás szinte mindig együtt, egymást kiegészítve jelenik meg. 

Ha mégis meg akarjuk különböztetni a termelési és szolgáltatási folyamatokat, az 

alaptevékenységeket kell megvizsgálnunk. 

 

A termelési folyamatok több szempontból csoportosíthatóak, melyek közül kettőt emelünk ki 

az üzleti tervezés szempontjából: 

 A gyártási rendszer jellege alapján beszélhetünk folyamat-, műhely- és 

projektrendszerű gyártásról. A folyamatrendszerű gyártás során egymásra épülő 

gépek sorozatán megy végig egy termék. A műhelyrendszerű gyártás esetén egy 

adott munkadarab mozog több műhely és gép között, mindegyik műhely sajátos 

műveletet hajt végre. A projektrendszerű gyártás az egyedi termékek előállítására 

jellemző. 

 A gyártás tömegszerűsége alapján megkülönböztetünk tömeg-, sorozat- és egyedi 

gyártást. A tömeggyártás jellemzően a háztartási és fogyasztási eszközök 

előállításakor fordul elő. Az egyedi gyártás a bonyolultabb, megrendelésre készülő, 

esetleg luxuspiacon elérhető termékeknél jellemző. 

 

A szolgáltatások jellemző tulajdonsága, hogy fizikai számbavételük szinte lehetetlen olyan 

formában, mint a termékek esetében. A szolgáltatásokat a mennyiségükkel, azon belül az 

időtartammal és az intenzitással jellemezhetjük. A szolgáltatások jellemzése ugyancsak több 

szempont alapján végezhető el: 

 Kézzelfoghatóság: A szolgáltatások egyes típusainak „végterméke” kézzelfogható 

(például a kereskedelemben beszerzett áruk, egy művészeti alkotás, hajvágás). Ezzel 

szemben vannak olyan szolgáltatások, melyek „végterméke” megfoghatatlan 

(például oktatás, tanácsadás). 

                                                 
5
 A termelési ágak többféle szempont szerint csoportosíthatók. A statisztikai nyilvántartásokat figyelembe véve 

általában a következő csoportokról beszélhetünk: (1) bányászat, kőfejtés; (2) feldolgozóipar; (3) mezőgazdaság, 

erdőgazdaság, halászat; (4) építőipar. 
 

6
 A szolgáltatási ágak a Központi Statisztikai Hivatal osztályozása alapján a következők lehetnek: (1) 

kereskedelem, gépjárműjavítás; (2) villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; (3) vízellátás, 

szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; (4) szállítás, raktározás; (5) 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; (6) információ, kommunikáció; (7)  pénzügyi, biztosítási tevékenység; (8) 

ingatlanügyek; (9) szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; (10) adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység; (11) közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás; (12) oktatás; (13) humán-egészségügyi, 

szociális ellátás; (14) művészet, szórakoztatás, szabadidő; (15) egyéb szolgáltatás. 
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 Szállíthatóság: A szolgáltatások egyes fajtái szállíthatók, vagyis az előállítási helytől 

távolabb is eladhatók (például az információs szolgáltatások, oktatás, pénzügyi 

szolgáltatások). Más szolgáltatások csak egy adott helyen vehetők igénybe (például 

a kiskereskedelmi tevékenységek, a kulturális szolgáltatások többsége). 

 Eszköz- vagy emberorientáltság jellemzi-e az előállítási folyamatot. A szolgáltatások 

jellemző tulajdonsága, hogy előállításuk és fogyasztásuk egy időben történik. Az 

eszközorientált szolgáltatások előállítása gépekhez, berendezésekhez kötött (ilyen 

például a szállítás, energiaellátás). Az emberorientált szolgáltatások a humán 

tőkéhez és az emberek közötti interakcióhoz kötöttek (például oktatás, tanácsadás, 

humán, egészségügyi szolgáltatás). 

 Piacosítható és nem piacosítható szolgáltatások: a szolgáltatások egyes típusainál 

egyértelműen azonosítható annak igénybevevője, a fogyasztó. Ezzel párhuzamosan a 

szolgáltatás díjazása is meghatározható, azaz piacosítható (ilyenek például az 

oktatás, az energiaellátás, a pénzügyi szolgáltatások). Más szolgáltatások 

igénybevevőinek köre nagyon nehezen vagy egyáltalán nem meghatározható. 

Jellemzően ezek a közszolgáltatások (például közigazgatás, védelem). 

 A termeléshez való viszony: átfogóan megállapíthatjuk, hogy minden termelési 

tevékenység szolgáltatást jelent a fogyasztó számára. Ugyanakkor a szűkebb 

értelemben vett termeléshez is kapcsolódhatnak szolgáltatások, melyek kiegészítői, 

kísérői a fogyasztásnak (például szállítás, a kereskedelemben a marketing, mint 

kapcsolódó tevékenység). 

 A fogyasztáshoz való viszony: a szolgáltatások egyes típusai az időben folyamatosan 

megvalósuló szolgáltatások (például a védelem, biztosítás). Más szolgáltatások nem 

folyamatosak ugyan, de ismétlődnek (ilyen lehet például a karbantartási 

szolgáltatás). 

 

Megkülönböztetünk egyszeri, végső felhasználásra szánt szolgáltatásokat (például művészet, 

szórakoztatás, vendéglátás). Természetesen a szolgáltatások többsége nem sorolható be 

szigorúan csak az egyik kategóriába, egyszerre több jellemzővel is bírhatnak. Egy vállalkozás 

működése – így az üzleti terv – szempontjából kiemelt jelentősége van, hogy milyen 

technológiai folyamat eredményeképpen hozza létre termékeit, szolgáltatásait. 

 

A termelési terv azt mutatja, hogy adott termékből, tevékenységből, illetve szolgáltatásból 

adott időszakban (például éves szinten) milyen mennyiséget tud illetve kíván a vállalkozás 

előállítani. A termelési terv feladata biztosítani: 

 az értékesítési terv teljesítését mennyiségben, minőségben, választékban és határidőre; 

 az erőforrások hatékony felhasználását; 

 a termelés folyamatosságát és ütemességét; 

 a termelés gazdaságosságát. 

 

Az 5.1. ábrán bemutatjuk, hogy egy termelő tevékenységet folytató, azaz árukat előállító 

vállalkozás esetében a termelési folyamat során milyen fázisokat lehet elkülöníteni. 

Általánosan elfogadott elvárás, hogy a termelési folyamat eredménye profitot is tartalmaz, 

azaz a folyamat végén realizálható pénzösszeg (árbevétel) nagyobb, mint a folyamat elején és 

közben felhasznált pénzösszeg (kiadás). 
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TERMELŐ VÁLLALAT

 

5.1. ábra: Az egyszerűsített termelési folyamat 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A termelőtevékenységet folytató vállalatoknak az értékesítési terv mellett a vállalat termelési 

feladatait is meg kell tervezniük. A termelési feladat tervezése tehát végső soron a vállalat 

adott évi összes kibocsátásának (hozamának) a megtervezését jelenti természetes, azaz 

naturális mértékegységben és számított mértékegységben és végső soron pénzértékben. 

Nyilvánvaló, hogy az értékesítési, árbevétel- és költségterv és a termelési terv között nagyon 

szoros kapcsolat van. Ennek ellenére a kétféle terv outputja nem szükségszerű, hogy 

megegyezzen egymással. Ennek több oka lehet: 

 A két tevékenység – mármint a termelés és értékesítés – időben eltér(het) egymástól. 

Ezért az adott évben az értékesítetett termékek volumene, lehet több vagy kevesebb is, 

mint az adott év termelési tevékenységének kibocsátása (például a tárgyévben került 

értékesítésre az előző évben termelt, készleten lévő termék). 

 A termék előállítás (folyamatos termelés biztosítása) szükségszerű velejárója, hogy 

befejezetlen termékek, félkész-termékek képződjenek.  

 A vállalat adott esetben – átgondolt kereskedelmi politikája alapján – készletre is 

termelhet, vagy saját vállalkozásban végzett beruházást valósíthat meg stb. 

 

Az előzőekben vázolt esetek hatásait is figyelembe véve megállapítható, hogy az értékesítési 

és termelési tervben tervezett termékek közötti eltérés a saját termelésű készletek és az 

aktivált saját teljesítmények állományváltozásával tér el egymástól. 

 

A termelési terv készítésénél tehát az értékesítési tervből indulunk ki, és azt korrigáljuk a saját 

termelésű készletek tervezett változásával, valamint az aktivált saját teljesítmények értékével. 

A termelési terv az alábbi tételeket foglalja magában: (1) értékesítésre kerülő késztermékek; 

(2) értékesítésre kerülő félkész termékek; (3) értékesítésre kerülő szolgáltatások; (4) aktivált 

saját teljesítmények értéke; (5) saját termelésű készletek: (a) befejezetlen termelés; (b) félkész 

termékek; (c) késztermékek; (d) állatok. A felsorolt tételeket – értelemszerűen – természetes 

mértékegységben és pénzértékben is megtervezzük. 

 

A termelés tervezésénél egyidejűleg többféle mértékegységet kell alkalmazni attól függően, 

hogy a termelési tervben milyen termék illetve szolgáltatás kerül előállításra, vagy hogy a 

termelési terv az üzleti terv mely másik részéhez szolgál alapul. Az elmondottaknak 

megfelelően a használható mértékegységek az alábbiak: (1) természetes mértékegység, (kg, 

tonna, km stb.), (2) gazdaságtechnikai mérőszámok, és számított mértékegység, (szolgáltatási 

tevékenységek hozamának számbavételénél alkalmazhatók ezek a mérőszámok, például 

gazdaságtechnikai mérőszám = tonnakilométer, számított mértékegység = műszaknap) Olyan 

termelési folyamatok esetében, ahol a termelési folyamatban többféle termék keletkezik, 
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szükség van az egyes termékek úgynevezett vezértermékre történő átszámítására. Ezek a 

termelési folyamatok jellemzően a mezőgazdaságban fordulnak elő, például egy db anyajuh 

hozama: gyapjú, született bárány, tej. Pénzértékben történő számbavételezésre azért van 

szükség, mert a pénz az egyetlen közös nevezőre hozáshoz alkalmas mérőszám. Ahogy ez 

már ismert a hozam/kibocsátás pénzértékben történő kifejezése a termelési értékkel egyenlő. 

 

A vállalati szinten számított termelési érték mutatóinak számításánál nettó eladási árat, illetve 

előállítási közvetlen önköltséget kell alkalmazni. A számításoknál figyelmen kívül kell hagyni 

az ELÁBÉ-t és az alvállalkozói teljesítményeket, mivel ezek a tételek nem tekinthetők a 

vállalat saját teljesítményének. 

 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a termelési terv készítésénél nem lehet 

figyelmen kívül hagyni a termelési folyamat sajátosságait. A mértékegységek 

megválasztásánál ezek a sajátosságok fontos szerepet kapnak. A gyakorlati tervező munka 

során tehát többféle mértékegységgel kell terveznünk. A termelési tervet – összhangban az 

üzleti terv egyéb részeivel – például pénzforgalmi terv, termelési egységek terve – térben és 

időben egyaránt le kell bontani annak érdekében, hogy meghatározzuk az egyes 

termelőegységek konkrét feladatait, a termelési feladatok időbeni tagolását.  

 

A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet folytató vállalatoknál az értékesítési és a 

termelő tevékenység – a gazdálkodási sajátosságok miatt, érthető módon – nem különül el 

időben egymástól. Ennek oka az, hogy a kibocsátás valamilyen szolgáltatás nyújtása. További 

sajátosság, hogy félkész termék, befejezetlen termelés sem képződik, ugyanez igaz a saját 

termelésű késztermékekre is. A saját vállalkozásban végzett beruházás, mint aktivált saját 

teljesítményérték – elméletileg – megjelenhet a szolgáltatást nyújtó vállalat 

eredménykimutatásában (például egy mezőgazdasági zrt. saját építőbrigáddal is rendelkezik, 

és a vállalat beruházásait ez a brigád végzi). A kibocsátás számbavétele történhet 

gazdaságtechnikai mérőszámokkal, számított mértékegységben, illetve pénzértékben. 

 

A vállalkozás központi kérdése mindig egy új koncepció vagy a régi koncepciók 

továbbfejlesztésének megvalósíthatósága. Minden új vállalkozás, különösen a 

kisvállalkozások esetében szükséges a vállalkozást megalapozó olyan életképes alapötlet 

felvázolása, melyre a működés, a gazdálkodás menete sikeresen felépíthető. Az üzleti tervben 

kiemelt figyelmet kell szentelni többek között annak, hogy az adott vállalkozás hogyan fogja 

létrehozni termékeit és szolgáltatásait. Az üzleti tervnek ebben a részében a következő 

kérdéseket kell megválaszolni: 

 mi az általános gyártási koncepció, és hogyan alakulnak a gyártási és szolgáltatási 

folyamatok; 

 melyek a legfontosabb nyersanyagok és egyéb ráfordítások és ezeket milyen forrásból 

szerzik be; 

 mekkora a munkaerőigény; 

 a termelési/szolgáltatási folyamathoz kapcsolódóan milyen technológia fejlesztés 

(K+F) kapcsolódik; 

 miként alakulnak a legfontosabb ráfordítások és hozamok; 

 hogyan veszik igénybe a szállítókat és eladókat; 

 hogyan történik az adott vállalkozásnál a készletgazdálkodás és raktározás; 

 milyen minőségbiztosítási rendszer szerint működnek. 
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5.1. A termelési/szolgáltatási folyamat 

 

Az üzleti tervnek természetesen nem az a célja, hogy az időnként bonyolult gyártási és 

feldolgozási technológiáról részletekbe menően számot adjon, ugyanakkor a döntéshozatalhoz 

szükséges kellő alapossággal kell bemutatnia az alkalmazandó technológiákat. Amennyiben 

az üzleti terv készítésének külső befektetők megszerzése a célja, nem célszerű az üzleti terv 

ezen fejezetében szerepeltetni a részletes technológiai leírást, de ha annak bemutatása 

egyébként részletekbe menően is fontos, mellékletként kell csatolni, a tervben azonban 

mindig utalni kell arra, hogy hol találhatók ezek az információk. Abban az esetben, ha saját 

magunk (tulajdonosok, menedzsment) számára készítjük az üzleti tervet, célszerű az apró 

részletekig mindent rögzíteni. 

 

Az üzleti tervben itt kell elmagyarázni, hogyan működik a vállalkozás, miként fogja 

előállítani termékeit és szolgáltatásait. A működési terv fontossága és részletessége az adott 

vállalkozási tevékenység jellegétől is függ. A vállalkozásnak kell megtalálnia a terjedelem 

tekintetében azt az „arany középutat”, hogy a gyártási és feldolgozási munka folyamatairól a 

megértéshez éppen elegendő (nem túl sok, nem túl kevés) információkat szolgáltassa az 

olvasó számára.  

 

Termelő vállalkozások esetében lényeges bemutatni, hogy milyen eljárás mellett 

szándékozzák a termékeket előállítani. Ilyenkor rendszerint szót kell ejteni a következőkről: 

(1) a gyártás helyéről; (2) a termelő-berendezésekről, anyagokról és a munkaerőigényről; (3) 

az említett erőforrások igénybevétele mellett alkalmazandó technológiákról és eljárásokról; 

(4) a vállalkozás kapacitásáról (potenciális és tényleges); (5) a legfontosabb termelési és 

hatékonysági mutatókról; (6) működő minőségbiztosítási programokról. 

 

Szolgáltató vállalkozás esetében a szolgáltatás-nyújtás folyamatát, termék-előállító 

vállalkozás esetében a gyártás folyamatát kell szemléltetni. Ebben a fejezetben törekedjünk 

arra, hogy minél közérthetőbb módon mutassuk be a teljes folyamatot. Talán az egyik 

legszerencsésebb megoldás az, ha a teljes termelési/szolgáltatási folyamatot megpróbáljuk 

egy folyamatábrában összefoglalni. 

 

Említést kell tenni arról is, hogy mely munkafolyamatokat fognak házon belül elvégezni, és 

melyeket adnak ki alvállalkozóknak. Az induló vagy kezdeti szakaszban levő vállalkozások 

többek között úgy csökkenthetik eleinte a tőkeigényüket, ha minél több részfeladatot 

alvállalkozókkal végeztetnek el („outsourcing”). 

 

Míg a termelő társaságok esetében célszerű külön szakaszt szentelni magának a gyártásnak, 

ugyanakkor a szolgáltató vagy kereskedelmi vállalkozások is sokszor szolgálnak hasonló 

tájékoztatással. Ezekben az esetekben más dolgokról esik szó, de ugyanolyan lényeges 

bepillantást engedni abba, hogy adott vállalkozás miképpen fog működni a kulcsfontosságú 

szállítói kapcsolatok, a munkafeladatok megosztása és egyéb területek vonatkozásában. 

 

A termelő vállalkozás működési terve esetén lényeges bemutatni az alábbiakat is: 

 milyen termelő-berendezésekkel, milyen technológiával, milyen egyéb szükséges 

szabályok figyelembevételével fogják a gyártást megszervezni; 

 nem ütközik-e a termelés valamilyen szabványelőírásba, például zaj- és 

környezetszennyezés szempontjából; 

 rendelkezésre állnak-e a szükséges engedélyek; 

 hogyan viszonyul az alkalmazandó technológia a környezetvédelmi elvárásokhoz. 



60 

 

A technológiai leírás meghatározza, milyen berendezésekre van szükség, milyen 

minőségbiztosítási eljárásokat kell alkalmaznunk. Emellett meghatározza azt is, hogy a 

karbantartásról, szervizellátásról és jótállásról hogyan gondoskodjunk, illetve a saját 

termelőeszközeinek elromolása esetén hogyan oldjuk meg a javításokat. 

 

Ahogyan már említettük, nemcsak a termelő, hanem a szolgáltató vállalkozások is készítenek 

működési tervet, melyek olyan kérdésekre koncentrálnak, mint például a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges alapvető feltételek (például helyigény, szükséges berendezések), vagy 

éppen biztonsági előírásoknak való megfelelés, szolgáltatás nyújtásának folyamatai, 

vevőreklamáció kezelése. 

 

Az üzleti terv ezen fejezetében mindenképpen részletesen is ki kell fejteni a következőket: (1) 

anyagbeszerzés és készletgazdálkodás; (2) a termelési/szolgáltatási folyamat; (3) 

folyamatirányítás. 

 

Anyagbeszerzés, készletgazdálkodás: a fejlesztési elképzelés, a projekt sajátosságaira 

figyelemmel a működés megkezdése előtt meg kell tervezni az anyagbeszerzést és a 

készletgazdálkodást: miből mennyit szükséges rendelnünk, raktároznunk és készleten 

tartanunk. Itt kell megterveznünk a termeléshez/szolgáltatáshoz szükséges valamennyi 

anyagot, készletet, fogyóeszközt, de például egy termékgyártó üzem esetében ide tartoznak a 

gyártó berendezések, sorok, azok alkatrészei és természetesen a gyártási folyamathoz 

szükséges valamennyi anyag, termék, segédeszköz. A kezdő készlet és a folyamatos 

üzemmenethez szükséges készlet mennyiségétől függően meg kell terveznünk a készletezés 

módját és költségeit is, a raktár elhelyezését, szükséges méretét, figyelembe véve a nagyobb 

mennyiségben rendelt tételek során elérhető árengedményeket is. A készletezés során 

kalkulálni kell azzal, hogy az utánrendelés mennyi időt vesz igénybe, mekkora a készletek 

forgási sebessége, és milyen likviditási szükséglettel kell számolnunk a folyamatos 

üzemmenet fenntartásához
7
. A készletgazdálkodás kérdéskörében kell megtervezni a tárolt 

anyagoktól függően a tűz- és balesetvédelmi kérdéseket is. 

 

Ezek után nézzük meg, hogy milyen tényezők határozzák meg az adott készlet nagyságát. 

Befejezetlen termelés állománynagysága: ezt nagyon ritkán tervezik meg a vállalkozások. 

Egyedi gyártásban, hosszú gyártási átfutási idővel rendelkező termékek esetében. 

 

Befejezetlen termelés = Gyártásban lévő termékmennyiség × Közvetlen önköltség × 

Készültségi fok 

 

A készültségi fok kifejezi, hogy a közvetlen költség milyen hányada (hány százaléka) merül 

fel az adott időpontig. 

 

                                                 
7
 Amennyiben jól felkészül a vállalkozás a készletgazdálkodásra, raktározásra is, a folyamatos üzemmenet 

fenntartása sem jelenthet gondot, ehhez nyújtanak segítséget a különböző raktár- és készletfigyelő programok, 

melyek használatára érdemes utalni az üzleti tervben is. Ezek a programok alkalmasak arra, hogy a készleteket 

és azok változását nyilvántartsák, kezeljék a raktár-bevételezést és a kiadást a raktárból, figyelmeztetést 

küldjenek, ha a készlet a kritikus mennyiség alá csökken. A jó készletező program arra is alkalmas, hogy felhívja 

a vállalkozó figyelmét, ha túl sok tőkét köt le raktárkészletben, anyagokban, félkésztermékben vagy éppen 

eladatlan késztermékben, ami komoly likviditási gondokat is okozhat, továbbá külső tőke bevonása esetén 

jelentősen ronthatja a vállalkozás eredményét. 
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Félkész termékek tervezése: a 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 az 

értékesítés. A késztermékkészlet változásának okai: (1) a termelés tömegszerűségének 

növelése; (2) gazdaságos sorozatnagyságok kialakítása; (3) készletek növelése, ha azzal az 

értékesítés lehetősége, vagy az értékesítési árak tekintetében kedvezőbb lesz a helyzet; (4) 

készletek csökkentése, hogy a készletezéssel kapcsolatos ráfordítások, avulási és egyéb 

veszteségek csökkenjenek. 

 

A termelési/szolgáltatási folyamat: a termelési stratégia megvalósításának alapfeltétele, hogy 

a szükséges kapacitás rendelkezésre álljon. Kapacitás alatt itt azokat az erőforrásokat és 

termelő berendezéseket értjük, amelyekkel a termékeket előállíthatjuk. A termelő 

berendezések azok a tárgyi eszközök, amelyek ténylegesen részt vesznek a termékek 

előállításának folyamatában. A tárgyi eszközök a technológia hordozói, jellemzően több 

termelési cikluson keresztül szolgálják a vállalkozás működését. A termelő berendezések 

technikai színvonala alapvetően befolyásolja az erőforrások másik csoportjának, a 

munkaerőnek a szükséges mennyiségét és termelékenységét. A termelő berendezések 

behatárolják a gyártható termékek körét, azok minőségét, valamint a termelés hatékonyságát. 

A termelés szempontjából a tárgyi eszközökön belül a termelő berendezéseknek különleges 

jelentőségük van. A termelő berendezések kiválasztása során figyelemmel kell lenni a 

következőkre: (1) a szükséges kapacitások méretére és összetételére (nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy a termelési kapacitást nemcsak létrehozni, hanem üzemeltetni is 

kell); (2) a kapacitásbővítés vagy éppen leépítés lehetőségeire, annak módjára; (3) 

karbantartási kérdésekre. A termelő berendezések alapvetően meghatározzák a vállalkozás 

teljesítőképességét, kapacitását. A szükséges kapacitás mértéke szorosan összefügg a 

vállalkozás marketingstratégiájával, az értékesíteni kívánt termékek fajtájával és 

mennyiségével. Mindemellett figyelni kell a méretgazdaságosságra, valamint a telepítés 

körülményeire. A tárgyi eszközökkel összefüggnek, és a vállalat életében jelentősek a 

beruházások. A beruházások során lényegében tárgyieszköz-bővítést hajtunk végre a 

vállalkozás stratégiájának megvalósítása érdekében. Ugyancsak a stratégiai kérdések közé 

sorolandó a tárgyieszköz-fenntartás, a szükséges karbantartás is. A mai gazdasági 

körülmények között már rövid termeléskiesés is súlyos veszteséget okozhat a vállalkozásnak, 

éppen ezért fontos a tárgyi eszközök gondos beszerzése és a szükséges karbantartások 

megtervezése. A vállalkozásnak meg kell terveznie, hogy milyen gépekre, berendezésekre van 

szüksége a termelési folyamathoz. Figyelni kell arra, hogy e gépeknek, berendezéseknek 

milyen minőségi elvárásoknak, standardoknak, szabványoknak kell megfelelniük, mennyi 

időn át kell szolgálniuk a vállalkozás tevékenységét, milyen amortizációs kulccsal és mennyi 

idő alatt írhatók le. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a termelési folyamat során 

üzembe helyezett gépek, berendezések üzemeltetéséhez milyen infrastrukturális feltételek 

szükségesek (műszaki paraméterek, helyigény, szabványok, termelési folyamatok 

egymásutániságának megszervezése, hatósági feltételeknek való megfelelés, biztonsági 
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követelmények stb.), továbbá milyen szakértelemmel rendelkező munkatársakat kell 

felvennünk azok üzemeltetéséhez. Fokozott figyelmet kell fordítani arra is, hogy a vállalkozás 

megfeleljen az esetleges hatósági, környezetvédelmi, egészségügyi előírásoknak. Maga a 

termelési folyamat megszervezése nagyon pontos ismeretét feltételezi az egymást követő 

munkafázisoknak, az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó anyag-, munkaerő-, 

termelésieszköz-szükségletnek, a termelési folyamatban nélkülözhetetlen tervrajzok 

elkészültének. 

 

A termelési folyamat irányítása: a termelési folyamat irányítása az a folyamat, melynek 

keretében a vállalkozás integrálja a termékre/szolgáltatásra és a kapacitásokra vonatkozó 

döntéseket az olyan döntésekbe, mint például az eszközök üzemen belüli elhelyezése, illetve a 

műveletek sorrendje és ütemezése. A termelés irányításának elvei nagymértékben függnek a 

profiltól, a termék/szolgáltatás jellegétől. A termelésirányítás elvei jelentős fejlődésen mentek 

keresztül az elmúlt időkben, például a hagyományos folyamat-, műhely- és projektrendszerű 

gyártási elvek továbbfejlődtek az automatizált, számítógépes elvekig, továbbá a gyártási 

rendszereknek egyre gyorsabban és rugalmasabban kell alkalmazkodniuk a változó fogyasztói 

igényekhez. Ma már a legfejlettebb termelésirányítási megközelítésnek a számítógéppel 

integrált termelést tekinthetjük. Jellemzője, hogy a termelés minden fázisát számítógépes 

irányítás alá vonjuk. A számítógéppel támogatott gyártás segíti a termékek előállítására 

szolgáló gépek, berendezések programozását, irányítását és ellenőrzését. A termeléstervezés 

és irányítás határozza meg a termelés tervezett mennyiségét és ütemezését, a csoportos 

technológia lehetővé teszi, hogy a gyártás egyes fázisait azonos gépcsoporton végezzék el. Az 

automatizált anyagmozgatás gondoskodik arról, hogy manuális beavatkozás nélkül 

raktározzuk az anyagokat, alkatrészeket. A robotizálás pedig elérhetővé tette a gépek 

felhasználását a gyártás és anyagmozgatás folyamatában. A termelési folyamat irányításához 

az is hozzátartozik, hogy mint vezető olyan munkakörülményeket tervezzünk és biztosítunk a 

termeléshez, szolgáltatáshoz, ami lehetővé teszi a hatékony, gazdaságos működést, és a lehető 

legjobb eredményre vezet. Ebbe beletartozik a fizikai munkakörnyezet kialakítása, a 

munkabiztonsági feltételek megteremtése, a munkaidő és pihenőidő hatékony rendjének 

kialakítása is. 

 

 

5.2. A termelési/szolgáltatási folyamat ráfordításai 

 

Ebben a részben lehet szót ejteni arról, hogy milyen telephelyen folytatják majd a működést, 

így annak méreteiről, helyéről, és a vonatkozó természeti és infrastrukturális körülményekről, 

rakodási helyről, illetve a vasúti iparvágány, autópálya vagy repülőtér közelségéről. Ezt a 

fejezetet a konkrét tervezési munka megkezdése előtt elvégzett helyzetfelmérés alapján 

célszerű kimunkálni. A termelésorientált vállalkozásokról akkor kapunk teljes körű képet, ha 

értékelni és értelmezni tudjuk, hogyan fogják előállítani a termékeket. Ehhez meg kell 

vizsgálni az adott cég tevékenységét az erőforrások, gyártási eljárások és teljesítmény 

tekintetében. 

 

Az erőforrások (általánosan: tőke, munka, természeti erőforrások, vállalkozó, információ) 

tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek felhasználásával a vállalkozás gyártani/termelni 

kíván egy meghatározott terméket. Tipikusan ide tartozik a gyártási telephely, a gépek, 

berendezések köre, az anyagok és a gyártással összefüggésbe hozható eszközök, valamint a 

munkaerő. Mivel a vállalkozások beindulásához vagy bővítéséhez szerzett tőkét gyakran 

fordítják tárgyi eszközök megvásárlására, rendszerint helyénvaló kitérni az ilyen eszközök 

beszerzési forrására, és arra, hogy milyen szerepet fognak játszani a termelésben. Említést kell 
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tenni a beszerzendő gépek és berendezések típusáról, funkciójáról, azok kapacitásáról és 

korlátairól valamint a várható szállítókról. Abban az esetben, ha nem vásárlással jutunk hozzá 

a gépekhez, hanem például tartós bérlet, vagy lízing útján, akkor azt is meg kell említeni, 

külön kiemelve, hogy azok milyen további terheket fognak jelenteni a termelési vagy 

szolgáltatási folyamat során. Általában érdemes kitérni a nyersanyag- vagy 

alkatrészforrásokra, a lehetséges beszerzési helyekre, az áringadozásokra továbbá a 

kulcsfontosságú szállítói kapcsolatokra. 

 

A termelési/szolgáltatási folyamat során felmerülő alapanyag beszerzési lehetőségeket is be 

kell mutatni az alábbiak szerint: 

 milyen alapanyagokra és/vagy szolgáltatásokra van szükség; 

 honnan (milyen kereskedelmi csatornán keresztül) lehet beszerezni őket; 

 mennyibe kerülnek, milyen fizetési határidőt alkalmaznak; 

 mennyire kiszolgáltatott a vállalkozás a beszállítókkal szemben. 

 

Gyakran előfordul, hogy bizonyos befektetők pontos lebontásban kérik az eszközigény (forgó 

és tárgyi eszközök) szállítóktól beszerzett árajánlatokkal alátámasztott listáját. Sok más 

esetben viszont elegendő, ha kevés dokumentációval vagy anélkül, csupán összevont 

adatokkal szolgálunk. 

 

A tárgyiasult erőforrások számbavétele után kell foglalkozni a rendelkezésre álló munkaerő 

mennyiségével és minőségével, valamint a díjazásának a mértékével. Ennek megfelelően az 

alábbiakat kell számba venni: 

 a termelés/szolgáltatás (technológiai folyamat) létszámigénye mennyiségben és 

szakértelemben, gyakorlatban mennyire kielégítő; 

 milyen a munkaerő elérhetősége (az utánpótlás zavartalan biztosítása megoldott-e); 

 mennyire van összhang a végzendő munka és a munkaerővel kötött fizetési 

megállapodások között. 

 

Nem szükséges aprólékosan részletezni minden egyes alkalmazott munkaköri kötelezettségeit, 

ehelyett a speciális követelmények megemlítésével általános képet kell nyújtani az 

alkalmazottakról. 

 

 

5.3. A termelési/szolgáltatási folyamat teljesítményei 

 

Az üzleti tervben be kell számolni a gyártási/szolgáltatási teljesítményről is. Noha az üzleti 

terv egyéb részeiben is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy tájékoztassunk a különféle 

árucikkek, szolgáltatások előállított és értékesített mennyiségéről, jellegéről és vonzerejéről, 

mégis fontos, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekről a működési tervben is szót ejtsünk. 

Lényeges lehet például megvizsgálni az üzemi/szolgáltató egység kapacitását vagy egyéb 

korlátozó tényezőket. Rövid távon e kapacitás határozza meg a potenciális pénzügyi 

teljesítmény felső határát. 

 

A termelés hozzájárulása a vállalkozás teljesítményhez elsősorban az alábbi kritériumokkal 

mérhető: 

 Minőség: a termék/szolgáltatás által kínált megoldás megfelel-e a fogyasztó 

elvárásainak. 

 Költség: a választott termék megvásárlása majd használata, szükség szerinti 

karbantartása mennyibe kerül a fogyasztónak. 
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 Megbízhatóság: számíthat-e a fogyasztó arra, hogy a termék/szolgáltatás a megfelelő 

időben és helyen, az elvárt minőségben rendelkezésre fog állni. 

 Rugalmasság: hajlandó-e a vállalkozás alkalmazkodni a fogyasztó változó 

elvárásaihoz. Ha igen, milyen mértékben. 

 Bizalomkeltés, empátia: a vállalkozás frontvonalában dolgozók, akik közvetlenül 

kapcsolatba kerülnek a vevővel, képesek-e a vevő bizalmát elnyerni, illetve a 

személyes megszólítást elérni. 

 Vásárlási, kiszolgálási körülmények: ehhez hozzátartozik a fizikai környezet 

(elérhetőség, megfelelő üzlethelyiség stb.), de olyan tényezők is, mint a garancia, 

jótállás, vevőgondozás. 

 

Hogy melyik tényező milyen mértékben befolyásolja a fogyasztót, természetesen az adott 

terméktől vagy szolgáltatástól is függ. Általában jellemző, hogy a standard termékek 

többségénél a minőség és a költség a két leglényegesebb kritérium, melyeket a fogyasztó 

értékel. A versenytársakkal szemben pedig elsősorban a rugalmasság és a szolgáltatás számít. 

 

A teljesítményt elsősorban a fogyasztó/felhasználó méri azzal, hogy megvásárol egy terméket, 

szolgáltatást. A teljesítmény soha nem önmagában, hanem a versenytársak teljesítményével 

összhangban mérhető. A teljesítménymérés során meg kell határozni, melyek azok a 

tevékenységek, amelyek hozzájárulnak az értéknöveléshez, és melyek nem. Azonosítani kell a 

veszteséget okozó tevékenységeket, és fel kell számolni azokat. A vállalkozás által nyújtott 

szolgáltatások teljesítménymutatóit az olyan minőségi jellemzők méréséhez célszerű igazítani, 

mint például: (1) kontrolling terv-tényadatok összehasonlítása; (2) költségterv-tényadatok 

összehasonlítása; (3) árbevétel terv-tényadatok összehasonlítása; (4) termelési terv-tényadatok 

összehasonlítása; (5) szállítási, kiszolgálási idő; (6) kifogásolási arány – megelégedettség; (7) 

a pontos kiszállítások aránya; (8) szállítási költség; (9) rendelések/kiszolgálások aránya; (10) 

veszteségek, károk, sérülések száma; (11) teljesítménynormák; (12) vevői reagálások. 

 

Néhány konkrét mutató, mérési pont, amelyet beépítve az üzleti tervünkbe – a termékhez, 

szolgáltatáshoz igazítva – lehetőségünk lesz a teljesítmény ellenőrzésére. 

 Termelés: 

o programok teljesítése; 

o kapacitáskihasználás; 

o gépek, berendezések élettartama; 

o termelés közvetlen költségei; 

o termelési normák; 

o termelés rezsiköltségei; 

o termelékenységi mutatók; 

o üzemi balesetek. 

 Anyag- és készletgazdálkodás: 

o készletforgási sebesség; 

o lekötött készletek nagysága és értéke; 

o minőségi problémák, kifogások száma; 

o átlagos hiányreklamációk; 

o készletbeszerzés átlagos ideje. 

 Munkaerővel való gazdálkodás: 

o termelő munkaerő-állomány nagysága; 

o ledolgozott munkaórák száma; 

o egy főre jutó fajlagos teljesítménymutatók; 

o bérköltségek; 
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o hiányzások aránya. 

 Értékesítés: 

o forgalom nagysága; 

o vevők száma; 

o egy vevőre jutó forgalom; 

o egy értékesítőre jutó forgalom; 

o adott értékesítési formára jutó forgalom; 

o szezonális értékesítés nagysága; 

o reklamációk, minőségi kifogások száma. 

 Pénzgazdálkodás: 

o készpénz és bankszámlaforgalom nagysága; 

o bankszámlák állománya; 

o házipénztár állománya; 

o likviditási és tőkeforgási mutatók; 

o nyereségmutatók; 

o kintlévőségek nagysága; 

o tartozások nagysága. 

 Beruházások: 

o beruházás átlagos és teljes átfutási ideje; 

o beruházások megtérülési ideje; 

o beruházások összes költsége; 

o határidők teljesítése. 

 

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók elemzésének további módszere a projekt indikátorok 

(elérendő eredmények) kialakítása, elsősorban a termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan. 

 

A gyártási/szolgáltatási folyamat bemutatásához szorosan kapcsolódik az input és az output 

oldal részletes ismertetése. Az input oldallal már foglalkoztunk a ráfordítások kapcsán, míg az 

output oldal bemutatásának ebben a fejezetben kell megtörténnie. Célszerű a kibocsátások, 

illetve hozamok bemutatásakor kitérni a minimális és a maximális termelési volumenre, 

illetve szolgáltatás mennyiségre. A maximális termelési kapacitás kihasználása nem jelenti 

azt, hogy ez a mennyiség teljes egészében értékesíthető is, ezért a realizálható árbevétel 

meghatározásakor ezt vegyük mindig figyelembe. A hozamokat, – melyeket mindig naturális 

mértékegységben fejezünk ki –, érdemes fajlagosan is, azaz termelőkapacitás egységre 

vonatkoztatva is ismertetni. Ezek a fajlagos mutatók teszik összehasonlíthatóvá az adott 

vállalkozás eredményeit az ágazati/iparági átlaggal, így következtetni lehet a 

termelési/szolgáltatási folyamat hatékonyságára, technológiai korszerűségére. 

 

Amennyiben a teljesítmények nem folyamatosan, hanem szakaszosan, illetve szezonálisan 

jelentkeznek, tanácsos legalább havi bontásban részletezni ezeket. Mindig tartsuk szem előtt, 

hogy a ráfordítások és az értékesíthető kibocsátások pénzértékben történő kifejezésekor 

megkapjuk a pénzügyi tervben részletezett költségeket és az árbevételeket, tehát ezeknek 

feltétlenül szinkronban kell lenniük egymással. 
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5.4. Technológia, termelés- és gyártmányfejlesztés 

 

A termelés elemeinek bemutatását követően lényeges számot adni az alkalmazandó gyártási 

eljárásokról. Szemléltető ábrákkal vagy folyamatábrákkal hatékony tájékoztatás nyújtható 

ezekről. Akadnak vállalatok, amelyek például futószalagos rendszerben működnek, mások 

viszont zárt ciklusos munkarendszerbe szerveződnek. 

 

A vállalkozások fennállásuk bármely szakaszában készíthetnek üzleti tervet, így a 

tevékenység meghatározását célzó beindulási szakaszban is, amikor a társaság még esetleg 

nem alakította ki pontosan termék- vagy szolgáltatásskáláját. Az egyik véglet a társaság 

megalakulását követő korai szakasz, amikor a működtetők még csekély működési 

tapasztalatokkal rendelkeznek. A másik véglet pedig, amikor az üzleti terv valamely kiforrott, 

vagy éppen hanyatlófélben levő vállalkozást mutat be, amelynek tovább kell fejlesztenie 

tevékenységét, amennyiben meg akarja őrizni a piacon megszerzett pozícióját, illetve meg 

akarja hosszabbítani életgörbéjét. Bármely esetről is van szó, lényeges, hogy megvilágításra 

kerüljenek a vállalkozások termék- és termelésfejlesztésre irányuló törekvéseit. 

 

A mai kor igénye és kényszere a folyamatos gyártásfejlesztésre ösztönzi a gyártókat. Minden 

gyártónak az a célja, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több terméket, minél jobb 

minőségben, minél kevesebb ráfordítással tudjon előállítani, és azt minél alacsonyabb eladási 

áron tudja tartósan kínálni (mindezek teljesülése mellett még megfelelő 

nyereségtartalommal). Ennek eredményeként a meglévő vevőit meg tudja tartani, és új vevők 

megszerzésére nyílik lehetősége. E cél elérésének egyik eszköze a 

gyártás/gyártmányfejlesztés, a szolgáltatások területén pedig a szolgáltatási folyamatok 

fejlesztése. Ebben a vonatkozásban fejlesztés alatt azt a folyamatot értjük, melynek során 

fizikailag elhasználódott gépet cserélnek le magasabb fejlettségű gépre; erkölcsileg elavult 

termelő-berendezést cserélnek le; a szolgáltatási vagy termelési folyamat automatizáltságának 

fokát növelik. Minden vállalkozás esetében a termékfejlesztést egy folyamatos 

tevékenységnek kellene tekinteni. Legelőször a megalakuláskor válik döntővé a megfelelő 

termék (szolgáltatás) megválasztása, majd a már működő vállalkozások esetében a 

versenypozíció megőrzése szempontjából van jelentősége a folyamatos termékfejlesztésnek. 

A témakör keretében az alábbi kérdéseket ajánlatos részletesen kifejteni:  

 van-e fejlesztéssel foglalkozó szakembergárda a vállalkozásnál? 

 jelenleg milyen a termékek, illetve szolgáltatások szintje (például piac kész állapotban 

van, a bevezető piackutatási tevékenység elindult)? 

 a bevezető piackutatási tesztelések következményeként szükség van-e a fejlesztési 

elképzelés módosítására? 

 mikorra várható a szolgáltatás (termék) elterjedése a piacon (hol tart a konkurencia)? 

 a vállalkozás fejlesztési tevékenysége milyen hatással van a konkurenciára, és a 

konkurencia fejlesztési tevékenységének várhatóan mi lesz a hatása a vállalkozásra 

(mit tud tenni ennek ellentételezésére)? 

 

A gyártásfejlesztéssel csak a lehetőséget teremtette meg a vállalkozás a fejlődésre. A sikeres 

munkához szükséges a hosszú távra gondolkodás és a reális lehetőségek számbavétele. A mai 

piaci körülmények között az kerül pozícióba, aki ezen a területen is egy lépéssel a 

konkurencia előtt jár. 
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A működési terv kapcsán a fontos elvárás egy vállalkozással szemben az is, hogy világosan 

legyenek megfogalmazva a termékfejlesztési törekvések. A termékfejlesztés lépései általában: 

 A tervezés szakasza: ennek keretében kell meghatározni, hogy milyen 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie a terméknek, hogyan valósítható meg 

gazdaságosan az előállítás. 

 A prototípus előállítása: a tervek itt válnak kézzelfogható termékké. A prototípust 

még egyedi feltételek között állítják elő. 

 Fogyasztói/felhasználói tesztelés: a termékeknek a fogyasztók/felhasználók általi 

tesztelése, ötletek gyűjtése a sikeres piacbevezetéshez. 

 

Sokszor célszerű, ha az üzleti tervben külön ismertetik a termékek vagy eljárások védelmét 

szolgáló különféle lehetőségeket. A termékek védelme megoldható szabadalmak, licencek, 

márkavédjegyek vagy szerzői jog útján. Vállalkozások licencet szerezhetnek valamely termék 

kizáró1agos disztribútori jogának biztosítására is. Fontos megjegyezni még, hogy e védelmek 

nemcsak a végleges termékre vagy szolgáltatásra vonatkoznak, például szabadalomként lehet 

bejegyeztetni valamely termék gyártási eljárását. Összetett eljárással előállított termék 

esetében megszerezhető a szabadalmi jog egyetlen fázisra is. Ha termékvédelemmel 

foglalkozunk az üzleti tervünkben, akkor feltétlenül részletezzük az ebből származó hasznokat 

és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat is. 

 

 

5.5. Szerviz, vevői gondoskodás 

 

A vállalkozások sikeressége szempontjából sokszor létfontosságú az általuk kínált 

áruféleségekkel kapcsolatos szervízellátás és terméktámogatás. Jelentőségük az adott 

vállalkozás termékeinek jellegétől függ. A meglehetősen egyszerű, olcsó áruféleségek nem 

igényelnek komolyabb szervízellátást. Más esetekben, így a műszaki vagy újdonságnak 

számító cikkeknél szükség lehet a terméktámogatásra annak érdekében, hogy a fogyasztók 

megfelelően használják és tartsák karban a vállalkozás termékét. 

 

A vállalkozás megtarthatja és öregbítheti hírnevét, illetve a fogyasztókkal kialakított 

kapcsolatát, ha a termék értékesítését követően útmutatással és terméktámogatással szolgál. E 

terméktámogatások jelenthetik egyszerűen azt, hogy kezelési útmutatót mellékelnek az 

árucikkhez, de elmehetnek odáig is, hogy külön szervízellátást biztosító személyzetet 

állítanak fel, akiknek az a dolguk, hogy hívásra megoldják a fogyasztók problémáit. Az ilyen 

jellegű tevékenységekkel további bevételi forrásra lehet szert tenni. Például egy 

autókereskedés elsődleges bevétele magából az értékesítésből származik, ugyanakkor fontos 

másodlagos bevételforrást jelenthet, ha javítással és szervízellátással foglalkozó részleget is 

kialakít. 

 

Új vállalkozások esetében célszerűbbnek bizonyulhat, ha a szervizfeladatokat nem a cégen 

belül oldják meg, hanem alvállalkozókat bíznak meg ezzel a munkával. Így csökkenthető a 

felmerülő költségigény és egyszerűbb lesz a működés. Ezen túlmenően, pedig hitelesebbé 

tehető az új vállalkozások piacon való megjelenése, ha megbízható hírben álló, ismert 

szervízellátással foglalkozó szervezetekkel dolgoztatnak. 
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5.6. A termelési terv pénzügyi vonatkozásai 

 

A termelési tervben elsősorban a bruttó típusú termelési érték kategóriákat határozzuk meg. 

Ezen kategóriák a következők: (1) készárutermelés értéke; (2) befejezett termelés értéke; (3) 

teljes termelési érték; (4) bruttó termelési érték. Az egyes kategóriák kiszámítása, illetve az 

egyes kategóriák közötti összefüggések megállapítása az alábbiak alapján történhet. 

 

+ Értékesítendő késztermékek nettó árbevétele 

± Késztermékek készletérték változása 

+ Saját célú teljesítmények aktivált értéke 

+ Értékesítendő félkész termékek nettó árbevétele  

= KÉSZÁRU TERMELÉS ÉRTÉKE (1+2+3+4) 

+ Értékesített ipari szolgáltatások nettó árbevétele 

+ Megrendelésre végzendő ipari szolgáltatások nettó árbevétele 

= BEFEJEZETT TERMELÉS ÉRTÉKE (5+6+7) 

± Befejezetlen termelés állományváltozása 

±Félkész termékek készletváltozása 

= TELJES TERMELÉS ÉRTÉKE (8±9±10) 

+ Másodlagos tevékenységek termelési értéke 

= BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK (11+12) 

 

Az termelési érték kategóriák – értelemszerűen – nettó eladási áron, illetve előállítási 

közvetlen önköltségen számítandók. A számításoknál figyelmen kívül kell hagyni az ELÁBÉ-

t – eladott áruk beszerzési értéke – és az alvállalkozói teljesítményeket, mivel e tételek nem 

tekinthetők a vállalat saját teljesítményének. 

 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a termelési terv készítésénél nem lehet 

figyelmen kívül hagyni a termelési folyamat sajátosságait. A mértékegységek 

megválasztásánál a sajátosságok fontos szerepet kapnak. A gyakorlati tervező munka során 

tehát többféle mértékegységgel kell terveznünk. Ahogy erre már utalás történt, a termelési 

terv a vállalat valamennyi tevékenységét felöleli.  

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a célja és tartalma a termelési/szolgáltatási tervfejezetnek az üzleti terven belül? 

2. Mit ért az alatt, hogy „termelési folyamat” irányítása? 

3. Melyek a termelési/szolgáltatási folyamat lehetséges teljesítményei, azok milyen 

kritériumokkal határozhatók meg? 

4. Mit ért a termékfejlesztés folyamatán? 

5. Mit ért a szervizen és a veveői gondoskodáson? 

6. Vezesse le a „bruttó termelési érték” kiszámítását! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Mondjon példákat a szűk kapacitásokra és azok lehetséges feloldására pl. ásványvíz 

előállítás és forgalmazás kapcsán! 

2. Milyen költségeket (gazdasági és számviteli) indukál az alapanyagok és késztermékek 

raktározása? 

3. Hogyan tudja mérni a termelési folyamat/szolgáltatási tevékenység felhasznált 

ráfordításainak hatékonyságát? 
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6. Erőforrások tervezése 
(Szőllősi László) 

 

Az üzleti terv elkészítésének folyamatában, az előzőekben tárgyalt terv-részek után 

következik az erőforrások tervezéséhez kapcsolódó feladatok megoldása. Függetlenül a 

vállalat méretétől, a folytatott vállalkozási tevékenységétől stb., a vállalatnak a működéséhez 

erőforrásokra van szüksége, amelyek hatékony felhasználása alapvető szerepet játszik az 

eredményesség szempontjából. Ahogy azt Helgertné Szabó (2003) is megfogalmazza: Minden 

gazdasági tevékenység meghatározott jellegű és mennyiségű erőforrások elosztását és 

kombinációját feltételezi előirányzott cél elérése érdekében. A rendelkezésre álló erőforrások 

volumene, minősége és struktúrája alapvetően meghatározza a tevékenység irányát, 

terjedelmét és szerkezetét. A szakirodalmakban sokféleképpen csoportosítják az 

erőforrásokat. A tervezéshez kapcsolódóan az erőforrások közé – a klasszikus felosztást 

követve – az emberi, épület és gépi erőforrásokat, az anyagokat, illetve vásárolt készleteket 

soroljuk. Az egyes erőforráscsoportokat illetően az elvégzendő tervezési feladatoknak vannak 

közös, illetve sajátos szempontjai. Az erőforrások tervezése végső soron a szükségletek és 

fedezetek összehangolásának megteremtésére irányul (6.1. ábra), a tevékenység(ek) 

gazdaságosságának javítása érdekében. Ez lényegében egy optimalizálás jellegű feladatnak is 

minősíthető, mivel azt a célt szolgálja, hogy a szükséges erőforrások megfelelő 

mennyiségben, minőségben, időben és helyen álljanak rendelkezésre (Kresalek, 2003; Pupos, 

2010).  

 

Erőforrásmérleg

Tervezett 

tevékenységek 

(feladatok) 
erőforrás 

szükséglete

Tervezett 

erőforrás 

fedezet

 

6.1. ábra: Erőforrásmérleg 

Forrás: Kresalek, 2003 

 

Ugyanakkor fel kell hívjuk a figyelmet, hogy az erőforrások alul- és túlbiztosítása is 

nyereségcsökkenéssel jár. Erőforráskorlát esetén nem realizálható az elérhető nyereség, 

„elvesztett” haszonról beszélhetünk. Ellenkező esetben, azaz több erőforrás lekötésekor a 

kellőképpen ki nem használt erőforrások idéznek elő fajlagos értelemben véve 

többletköltséget, ezáltal nyereségcsökkenést. 

 

Az erőforrásokkal való gazdálkodás alapvetően két, egymáshoz szorosan kapcsolódó 

részterületre osztható: az erőforrás-lekötéssel és az erőforrás-felhasználással kapcsolatos 

teendőkre. A lekötés „stock”, a felhasználás „flow” jellegű összefüggéseket takar. Ennek 

megfelelően a lekötés állapot-idősorokkal
8
, míg a felhasználás tartam-idősorokkal

9
 mérhető. 

Az erőforrás-lekötés bizonyos erőforrások adott időszaki állandó jelenlétét, vállalati 

rendelkezésre tartását jelenti. A vállalatnál ténylegesen jelen lévő, rendelkezésre álló 

erőforrások mennyisége az idő folyamán változik, ezért a lekötést, mint tartós jelenlétet az 

                                                 
8
 Állományi szemléletű tervezést igényel, amelynek lényegét lásd a Pénzügyi terv fejezetben. 

9
 Forgalmi szemléletű tervezést igényel, amelynek lényegét lásd a Pénzügyi terv fejezetben. 
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adott időszakban átlagosan jelen lévő erőforrás-mennyiséggel számszerűsítjük. A felhasználás 

az erőforrások javakká való átalakítása folyamatában valósul meg. Mutatószámai az adott 

időszakban előállított termékekbe, illetve a vállalati teljesítménybe beépített élő-, és 

holtmunkát számszerűsítik. Ezek a mutatószámok időtartamra vonatkoznak, csak azzal együtt 

értelmezhetőek. A két gazdálkodási dimenzió megjelenik a reál- és az értékfolyamatokban 

egyaránt. A reálfolyamatokban az erőforrások a maguk konkrétságában (jelenlét, átalakítás) 

vizsgálandók, ugyanakkor az értékfolyamatok szempontjából sajátosan értelmezve, pénzben 

kifejezve (befektetés, értékátadás) jelennek meg (Illés, 2002). 

 

A továbbiakban az erőforrások három csoportjával külön-külön foglalkozunk: 

 befektetett tárgyi eszközök; 

 munkaerő-szükséglet; 

 forgótőke igény/tartósan lekötött forgóeszközök. 

 

 

6.1. Befektetett tárgyi eszközök tervezése 

 

A termelő vállalkozások erőforrásainak jelentős hányada befektetett eszköznek minősül. A 

befektetett eszközöknek – a Számviteli törvény alapján – három fő csoportját különböztetjük 

meg: 

 immateriális javak; 

 befektetett tárgyi eszközök; 

 befektetett pénzügyi eszközök. 

 

A három csoporton belül a tárgyi eszközök képviselik a befektetett eszközök döntő hányadát. 

Az üzleti tervezés szempontjából a tárgyi eszközök tervezése jelent feladatot. A tárgyi eszköz 

milyenségét – érthető módon – a termelőtevékenység jellege határozza meg. Más az 

eszközigénye egy cukrászdának, a bányászatnak, a mezőgazdaságnak, a könnyűiparnak stb. 

Ezen sajátosságokból adódóan az erőforrás-igény és a kapacitáskihasználás tervezése sajátos 

feladatot jelent.  

 

A tárgyi eszközökre jellemző, hogy behatárolják a termelhető és értékesíthető termékek, 

szolgáltatások körét, mennyiségét, összetételét, minőségét. Egy része (például gépek, 

berendezések, szerszámok) közvetlenül hat az emberi erőforrásokra, azok hatékonyságára, 

míg más része (például ingatlanok) közvetetten hat a hatékonyságra. A tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos tervezési feladatok jelentős része a közép távú (esetleg hosszú távú) tervek 

készítéséhez tartozik. Például eszközállomány kialakítása, bővítése, fejlesztése, amely az 

innovációs tervben, beruházási tervben kap helyet. Ugyanakkor az eszközök felhasználása, 

alkalmazása a működés során már operatív kérdés (Kresalek, 2003)!  

 

A kapcsolódó tervezési munkák során – amely részben tágabb vagy adott esetben szűkebb 

feladatkört foglal magában, mint a Számviteli ismeretek és a Mezőgazdasági üzemtan I. c. 

tantárgyak kapcsolódó ismeretanyaga – alapvető célként fogalmazható meg, hogy biztosítsuk 

ezen eszközök optimális kihasználását. 

 

A tárgyi eszközökkel – főleg a műszaki gépek, berendezések – kapcsolatos tervezési feladatok 

alapvetően az eszközök teljesítőképességének kifejezésére, valamint annak kihasználására 

irányulnak. Ezek alapján meghatározható az adott eszköz kapacitása, átbocsátóképessége, 

kapacitáskihasználása és átbocsátóképesség-kihasználása. 
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6.1.1. A kapacitás számszerűsítése 

 

Az erőforrások rendelkeznek egy elméleti kapacitással, amit nevezhetünk 

teljesítőképességnek, termelőképességnek is. Az elméleti kapacitás az erőforrás maximális 

teljesítményét jelenti, amelynek elérése optimális feltételek mellett lehetséges. A 

kapacitásszámítás célja a termelőképesség maximumának meghatározása, és a technikai 

lehetőségek maximális kihasználásának biztosítása a nyereség növelése érdekében. A 

kapcsolódó számítások célja tehát a termelőképesség meghatározása, a rendelkezésre álló 

lehetőségek kihasználásának biztosítása. Hosszú távon a tervezett feladatokhoz kell igazítani a 

kapacitásokat. Rövid távon az éppen rendelkezésre álló kapacitás szab határt a termelésnek. 

Ez utóbbi esetben az optimális kihasználás biztosítása a tervezési feladat (Kresalek, 2003; 

Pupos, 2010). 

 

A kapacitás mérhető: 

 természetes mértékegységben (db, kg, t stb.); 

 gazdaságtechnikai mérőszámokkal (tonnakilométer stb.); 

 számított mértékegységben, (ellátási nap, adagszám stb.); 

 munkamennyiségben (normaóra, munkaóra, munkanap stb.); 

 gépi időráfordításban (gépóra, üzemóra); 

 értékben. 

 

 

6.1.2. Az átbocsátóképesség számszerűsítése 

 

A kapacitás, mint elméleti teljesítőképesség mellett meghatározóbb az átbocsátóképesség, 

mint effektív, tényleges kapacitás, amely a tényleges gépi – gyakorlatban érvényesülő – 

teljesítménylehetőséget, illetve teljesítőképességet fejezi ki, azaz a tervezhető műszaki, 

gazdasági feltételek melletti teljesítőképességet jelenti (Kresalek, 2003). Több szakirodalom 

és a gyakorlat is sok esetben ezt nevezi kapacitásnak, s kizárólag ezt a tényleges teljesítményt 

használja a kalkulációk során. 

 

Az átbocsátóképesség függ az üzemképes gépek számától, a gépek, berendezések műszaki, 

technikai színvonalától, a vállalkozás munkarendjétől, illetve az elérhető, megvalósítható 

munkaszervezési színvonaltól. 

 

 

6.1.3. Kapacitás-kihasználás 

 

Ahogy erre már korábban utalás történt, a kapacitáskihasználás nagymértékben befolyásolja a 

vállalat eredményének alakulását, a kapcsolódó állandó költségek miatt növeli a működés 

kockázatát. A kapacitás-kihasználás megmutatja, hogy a tervezett termelőképességet milyen 

mértékben hasznosítják a tervidőszakban, számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján 

történik. 

 

100
kapacitás Névleges

kapacitás vett Igénybe
(%) skihasználá-Kapacitás  
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6.1.4. Átbocsátóképesség kihasználása 

 

Az átbocsátóképesség kihasználása tervezett termelés és a reálisan elvárható, tervezhető 

teljesítőképesség viszonyának értékelésére szolgál. Gyakorlatilag a termelés gépi erőforrás-

szükségletének és -fedezetének egybevetését jelenti. Ugyanakkor a tervezésnél figyelembe 

kell venni olyan feladatokat is, amelyek a termelési tervben nem szerepelnek, viszont 

végrehajtásukhoz gépekre van szükség, azaz a termelés korrigált erőforrás-szükségletéről 

beszélhetünk. 

 

Célunk, hogy a termelés és az átbocsátóképesség egyenlő legyen. Ha a termelés nagyobb, 

mint az átbocsátóképesség, az adott eszköz tekintetében szűkös erőforrásról beszélünk, 

aminek feloldására az alábbi megoldások adódnak: 

 gépek számának növelése (üzemképtelen gépek beüzemelése, beruházás); 

 átlagos műszakszám növelése, ezáltal növekszik a kapacitáskihasználás és további 

munkaerő felhasználás; 

 veszteségidők csökkentése (munkafegyelem, munkaszervezés); 

 átlagos teljesítményszázalék növelése (munkaerő tanulási görbéje, begyakorlottság 

fokozása); 

 a termékek, tevékenységek fajlagos gépidő-igényének csökkentése (innováció); 

 bérmunka igénybevétele; 

 tervezett termelési volumen csökkentése (Kresalek, 2003). 

 

Amikor a termelés alatta marad az átbocsátóképességnek, az adott eszköz bő termelési 

keresztmetszetnek minősül. Ennek feloldására az alábbi lehetőségek állnak előttünk: 

 bérmunka vállalása; 

 gépek bérbeadása; 

 műszakszám csökkentése; 

 a még megfelelő műszaki állapotú gépek értékesítése; 

 a már nem megfelelő műszaki állapotú gépek selejtezése (Kresalek, 2003). 

 

A tárgyi eszközök tervezése során megoldandó feladatokat Pupos (2010) az alábbiak szerint 

foglalja össze: 

 Fel kell mérni, meg kell határozni a rendelkezésre álló tárgyi eszközök kapacitását. 

 Meg kell határozni a szükséges eszközök állományát (mennyiségét) és 

átbocsátóképességét. 

 El kell készíteni az erőforrás-mérleget, azaz a szükségletet össze kell vetni az 

átbocsátóképességgel. 

 Erőforráshiány esetén – a kapcsolódó gazdasági számítások eredménye alapján – 

dönteni kell a szükséges beruházásról, vagy egyéb megoldásokat kell alkalmazni a 

hiány megszüntetésére. Fel kell hívni ennek kapcsán a figyelmet arra – ahogy ezt a 

pénzügyi tervezéskor majd látni fogjuk –, hogy a választott megoldásnak alapvető 

hatása lesz a pénzügyi tervre. 

 A tárgyi eszközök tervezésével párhuzamosan történik a munkaerő, mint erőforrás 

tervezése is. Tekintettel kell lenni arra, hogy az eszközök üzemeltetéséhez megfelelő 

számú, szakmai felkészültségű stb. munkaerő rendelkezésre áll-e. 

 A szükséglet és az átbocsátóképesség egyensúlya esetén meg kell tervezni az üzemelés 

költségeit is. A vállalatvezetés döntési kompetenciája, hogy a költségek tervezésére 

ebben a terv-részben vagy a pénzügyi tervben kerüljön-e sor. 
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6.2. Emberi erőforrás tervezése 

 

A munkaerő szükséglet tervezésénél tekintettel kell lenni arra, hogy az eszközök 

üzemeltetéséhez megfelelő számú, szakmai felkészültségű stb. munkaerő rendelkezésre áll-e, 

a vállalatnál. Chikán (2005) szerint „Az emberi erőforrás a vállalatnál alkalmazott 

munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a 

munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége.” Mivel emberekről van 

szó – érthető módon – minden vállalatnál kiemelt területként kezelendő. A munkaerő, mint 

erőforrás tervezése a tervezés valamennyi szintjén és időtávján megjelenik. Az üzleti terv 

szintjén megtervezett munkaerő-szükséglet a vállalat operatív munkaerő-gazdálkodásához 

kapcsolódik. Tagozódása követi a termelési terv időbeliségét. Kiemelten kezelendő – a 

vállalat térbeli tagozódásának megfelelően – a gazdasági egységekre vonatkozó munkaerő-

szükségleti terv (Pupos, 2010).  

 

Kiemelendő, hogy az emberi erőforrás-terv nem azonos a vállalat munkaerő-tervével: itt 

többről van szó, mint a létszámok mechanikus összegzéséről. Ez a megállapítás 

szükségszerűen következik az ember, mint erőforrás speciális tulajdonságaiból, (például 

innovatív, teljesítőképessége nem „raktározható”, döntéshozatalra képes) és e 

tulajdonságokkal magyarázható stratégiai szerepéből is. A vállalaton belül az erőforrás-terv 

össze kell, hogy fogja az emberi erőforrás valamennyi kapcsolódó elemét, amit ma már 

humánerőforrás-menedzsment kifejezéssel illetünk. Csak ez a felfogás, illetve szemlélet 

biztosítja (biztosíthatja) hosszabb távon is az ember egyéni és a vállalat céljainak elérését 

(Pupos, 2010). 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás területei a következők: 

 munkaerő-gazdálkodás alapvető feladatai (létszámgazdálkodás); 

 munkavégzés szervezése; 

 bér- és jövedelemgazdálkodás, ösztönzés; 

 munkaerő-fejlesztés, képzés, továbbképzés; 

 munkaügyi kapcsolatok. 

 

Az emberi erőforrás-terv „kötelező” részei a következők: 

 a munkaerő terv; 

 a bérezés- és az egyéb munkaerő-költségek terve; 

 a tervezett emberierőforrás-felhasználást jellemző mutatószámok terve. 

 

A továbbiakban Kresalek (2003) és Pupos (2010) munkáira támaszkodva foglaljuk össze a 

legfontosabb ismereteket az emberi erőforrás-terv összeállítását illetően. 

 

 

6.2.1. A munkaerő-terv 

 

A munkaerő-terv feladata, a szükséges nagyságú és összetételű munkaerőlétszám, és egyes 

esetekben – speciális tervezési módszerek felhasználásával – a munkaidő tervezése. 

Elkészítése az alábbi lépéseket foglalja magában: 

a) a munkaerő-szükséglet számítása; 

b) a munkaerő-fedezet megállapítása; 

c) a munkaerő-mérleg (szükséglet és fedezet összevetése) elkészítése; 

d) hiányzó fedezet esetén a szükséges feladatok kidolgozása a hiány megszűntetésére. 

 



74 

A terv megalapozása – rövidebb és hosszabb távon egyaránt – külső- és belső információkon 

nyugvó elemző munkát igényel. A külső információk forrásai lehetnek: nemzetgazdasági 

programok, érdekképviseleti szervezetektől, munkaügyi központoktól, önkormányzatoktól 

kapott információk, kapcsolódó jogszabályok stb. A belső, vállalatra vonatkozó információkat 

a különböző vállalati nyilvántartásokból, statisztikai jelentésekből, munkaköri leírásokból, 

különböző szabályzatokból (kollektív szerződés, munkaügyi szabályzatok stb.) nyerhetünk. 

 

a) A munkaerő-szükséglet tervezése 

 

A munkaerő létszám tervezése elsődlegesen a vállalat alkalmazásában álló munkavállalókra 

terjed ki. A létszám tervezését – általános szabályként értelmezhető – mindig a vállalat 

igényeinek megfelelően, a kapcsolódó csoportképző ismérvek szerint képzett 

létszámcsoportokra, előre meghatározott szerkezetben célszerű elkészíteni. A leggyakrabban 

előforduló csoportképző ismérvek és ezek alapján kialakított csoportok Kresalek (2003) 

alapján az alábbiakban foglalhatók össze: 

 A munkakör szerint végzett tevékenység alapján a tevékenységi főcsoportok szerint: 

o fizikai jellegű tevékenységet végzők; 

o szellemi tevékenységet végzők. 

 A vállalat tevékenysége szerinti csoportosítás alapján: 

o főtevékenységet és 

o másodlagos tevékenységet végzők. 

 A munkaerő számbavétel történhet a szervezeti egységekhez való tartozás alapján. 

 Főbb munkakörök, munkaköri csoportok szerinti számbavétel is lehetséges. 

 Szakképzettség szerinti összetétel alapján. 

 A vállalatnál eltöltött idő és a munkavállalók életkora alapján. 

 A munkaidő hossza szerinti csoportosítás a szükséglet és a fedezet számításánál, 

illetve a munkaerő-mérleg elkészítésénél fontos.  

 A munkavállalók nemek szerint csoportosítására is szükség lehet bizonyos elemzési 

munkáknál, statisztikai felméréseknél. 

 

Az előzőekben felsorolt szempontok nem tekinthetők teljes körűnek. A Foglalkozások 

Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) teljes felsorolását tartalmazza a tárgyalt 

ismeretanyagnak. A gyakorlati tervezés során jelentkező feladatok megoldásánál fontos 

szempontként kell kezelni a kapcsolódó jogi előírásokat is, amelyek a különböző létszám-

kategóriák egységes értelmezése miatt is szükségesek. 

 

Munkajogi-állományi létszám: A vállalatnál egy adott időpontban, vagy egy adott időszak 

átlagában, munkaviszonyban álló munkavállalók összessége. 

 

Statisztikai állományi létszám: A munkajogi állományi létszám, csökkentve a munkából 

meghatározott okból távollévők számával, és növelve az ebbe a létszámba nem tartozó, de 

meghatározott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát végző munkavállalók 

számával. A munkaerő-tervezés gyakorlati megvalósítása során alapvetően ezt a létszámot 

kell meghatározni, és a munkaerő-fedezet számszerűsítésénél is ezt a kategóriát kell alapul 

venni. 

 

Dolgozói létszám: A munkanapokon a vállalatnál ténylegesen megjelenő munkavállalók 

összessége. Ez a létszám kategória nehezen tervezhető, mivel sok tényezőtől függ. 

Befolyásolja például betegség, igazolatlan mulasztás. Az elmúlt időszak(ok) tényszámai 

alapján becsülhető ez a kategória. Az átlagos dolgozói létszám és az átlagos statisztikai 
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állományi létszám aránya a munkaerő-felhasználási mutató értékét adja. Az elmondottaknak 

megfelelően tehát: 

 

100
(fő) létszám állományi aistatisztik Átlagos

(fő) létszám dolgozói Átlagos
  (%) mutató ásifelhasznál-Munkaerő  

 

A fenti összefüggésből meghatározható a tervezett hiányzók aránya az alábbi összefüggés 

alapján: 

 

(%) mutató ásifelhasznál-Munkaerő  (%)hiányzók Tervezett  %100  

 

A szükséges létszám meghatározását a tevékenység jellege, a munkaerő típusa, a 

rendelkezésre álló információk és ezekkel szoros összefüggésben, a kapcsolódó számítások 

eredményeként számszerűsített, munkaerő-ráfordítások mennyisége határozza meg. A 

szükséges munkaerő létszáma meghatározásának általános jellegű összefüggése az alábbi: 

 

kapacitása főEgy 

mennyisége dításmunkaráfor )(szükségest A tervezet
  (fő) létszám-Munkaerő   

 

A számláló és a nevező konkrét tartalmát – azaz a szükséglet és kapacitás számbavételének 

mértékegységét – az előzőekben felsorolt tényezők határozzák meg. A tervezés lehet: 

 normaóra-szükséglet alapján történő tervezés; 

 kiszolgálási normák alapján történő tervezés; 

 nyílt területen, szabadban történő munkavégzés munkaerő-szükségletének 

meghatározása; 

 a folyamatosan, megszakítás nélkül végzendő munkafeladatok létszámszükségletének 

tervezése. 

 

A létszám tervezésének meghatározó eleme a munkaerő kapacitásának számszerűsítése, azaz 

a munkaidő tervezése. A munkaidő az a névleges időtartam, amelyet a munkavállaló 

munkahelyén, munkavégzés céljából eltölt. Hosszát a Munka Törvénykönyve határozza meg, 

és ezt – az adott munkakörre – a munkarend szerinti kötelező munkaidőnek nevezzük. Ahogy 

ez már ismert a kötelező munkaidő hossza napi 8 óra. Ezt a munkanap törvényes hosszának is 

nevezzük. A munkaidő reális tervezésénél több tényezőt is figyelembe kell venni. A 

kapcsolódó tervezési feladat folyamata az alábbi: 

 

    Naptári napok száma 

–  Heti pihenőnapok 

–  Munkaszüneti napok 

=  Munkarend szerinti munkanapok 

    (Törvényes munkanapok; Teljesíthető munkanapok száma) 

 

A jelenlegi törvényi előírások szerint a munkavállalót kettő pihenőnap illeti meg hetenként, és 

nem kell munkát végeznie a már hivatkozott törvényben meghatározott munkaszüneti 

napokon sem. A munkarend szerinti munkanapok a teljesíthető napok számát adják. Ezt 

azonban csökkenteni kell az egész napos távollétek miatti kiesésekkel: rendes évi szabadság, 

betegszabadság, táppénzes napok száma, engedélyezett fizetés nélküli szabadság. Ezeknek a 

korrekciós tételeknek a figyelembevételével kapjuk a teljesítendő munkanapok számát, lásd a 

következő összefüggést: 
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    Teljesíthető napok 

–  Egész napos távollétek 

=  Teljesítendő munkanapok száma 

 

Ha munkaórában történik a tervezés – általában ez a gyakorlat –, akkor az egyes munkaerő-

kategóriák munkanapjait szorozni kell a munkanap törvényes hosszának időtartamával. Ennek 

megfelelően adódik az alábbi összefüggés: 

 

(óra/nap) hossza  törvényesMunkanap(nap) számanapok  dőTeljesíten (óra) számaórák  tőTeljesíthe 

 

Az előző (bázis) időszak tényszámai alapján tervezhető a törtnapi távollét, azaz amikor a 

munkavállaló munkavégzés céljából megjelenik a munkahelyen, de a törvényes munkaidőt – 

valamilyen oknál fogva – nem tölti le. A teljesíthető órák számát tehát csökkenteni kell ezen 

órák számával, hogy megkapjuk a teljesítendő órák számát. Az elmondottaknak megfelelően 

adódik, hogy:  

 

(óra) számak  távolléteTörtnapi(óra) számaórák  tőTeljesíthe  (óra) számaórák  dőTeljesíten 

 

A fenti összefüggés alapján meghatározott teljesítendő órák képezik – a fizikai munkaerő-

létszámra vonatkozóan – a termelési tervben szereplő tevékenységek munkaóra-szükségletét. 

 

A munkaidő-tervezésénél fontos támpontot adhatnak az előző időszak adatbázisán alapuló 

elemzések. A munkaidőmérlegből leggyakrabban képzett mutatószámok a következők: 

 munkaerő-felhasználási mutató; 

 munkaidő-kihasználási mutató; 

 munkaidőalap-kihasználási mutató. 

 

Az egyes mutatószámok meghatározása a következő összefüggések alapján lehetséges: 

 

100
(nap) száma munkanapok tőTeljesíthe

(nap) száma munkanapok dőTeljesíten
  (%) mutató ásifelhasznál-Munkaerő  

 

100
(óra) számamunkaórák  tőTeljesíthe

(óra) számamunkaórák  dőTeljesíten
  (%) mutató sikihasználá-Munkaidő  

vagy 

100
(óra/nap) hossza  törvényesMunkanap

(óra/nap) hossza átlagos Munkanap
(%) mutató sikihasználá-Munkaidő  

 

A munkanap átlagos hosszát az alábbi összefüggés adja: 

 

(nap) száma munkanapok dőTeljesíten

(óra) számamunkaórák  dőTeljesíten
  (óra/nap) hossza átlagos Munkanap   

 

100
(óra) apMunkaidőal

(óra) számamunkaórák  dőTeljesíten
  (%) mutató sikihasználá-apMunkaidőal  

 

(óra/nap) hossza  törvényesMunkanap(nap) számanapok  szerinti Munkarend (óra) apMunkaidőal 
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A fentiekben ismertetett mutatószámok alapján adódik, hogy: 

 

Munkaidőalap-kihasználási mutató (%) = 

Munkaerő-felhasználási mutató (%) × Munkaidőalap-kihasználási mutató (%) 

 

A fentiekben közölt összefüggések alapján az egyes létszámadatok az alábbiak szerint 

számíthatók: 

 

(óra/fő) számaórák  ndő teljesíteáltal főEgy 

(óra) számamunkaórák  szükséges ghezTevékenysé
  (fő) létszám Fizikai   

 

Ha a tevékenység normázható, akkor az alábbi összefüggés adja a létszámot: 

 

(nó/fő) számanormaórák  ndő teljesíteáltal főEgy 

(nó) számanormaórák  szükséges ghezTevékenysé
  (fő) létszám fizikaiKözvetlen   

 

Nem normázható tevékenység esetén az alkalmazott technológia szükséges létszámát kell 

alapul venni a létszámszükséglet tervezésnél, az alábbiak szerint: 

 

(%) mutató ásifelhasznál-Munkaerő

)Műszakszám(fő) létszám iai(Technológ
  (fő) létszám összesTervezett 


  

 

 

b) A munkaerő-fedezet megállapítása 

 

A létszámszükséglet meghatározása mellett a munkaerő-terv fontos részét képezi a munkaerő-

fedezet megtervezése is, amely arra keresi a választ, hogy a vállalat honnan és hogyan lesz 

képes biztosítani a szükséges munkaerőt. A tervezés tehát a munkaerő kínálat felmérésére és 

annak előrejelzésére irányul, és vizsgálat tárgyává teszi a belső- és a vállalat környezetében 

jelentkező munkaerő-kínálatot egyaránt. A belső munkaerő-kínálat elemzése az úgynevezett 

emberi erőforrás leltár elkészítését jelenti. A belső helyzet felmérése a vállalatnál meglévő 

nyilvántartások alapján történik. Lehetőséget ad arra, hogy feltárjuk a vállalaton belüli 

munkaerő-mozgás alakulását, például dolgozók áthelyezése szervezeti egységek, 

munkahelyek vagy munkakörök között, előléptetések alakulása, visszaminősítések. A külső 

munkaerő-kínálat felmérése a vállalat környezetének, a potenciális munkaerő-piacnak a 

felmérését és elemzését jelenti. Az elemzés eredményei alapján állítható össze a munkaerő-

fedezeti terv, amely tartalmazza az időszak tervezhető létszámát a szükséges bontásban, 

például állomány- és munkaköri csoportonként, szervezeti egységenként. A részletezettségét 

illetően irányadó a munkaerő-szükségleti terv, ennek részletezettségét kell követni a tervezés 

folyamán. 

 

c) A munkaerő-mérleg (szükséglet és fedezet összevetése) készítése 

 

Ez a tervrész arra ad választ, hogy a szükséglet és fedezet egyensúlyban van-e egymással. A 

munkaerő-terv csak akkor tekinthető késznek, ha az egyensúly fennáll. Ennek biztosítása 

azonban csak különböző, többszöri módosítások (iteráció) eredményeként következik be, 

tehát az első próbálkozás (összevetés) általában nem mutat egyezőséget a szükséglet és 

fedezet között. Az eltérések sokfélék lehetnek. Adódhatnak munkakörök szervezeti egységek 

szintjén, de jelentkezhet létszámfelesleg vagy létszámhiány a vállalat szintjén is. Feladatként 
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jelentkezik az eltérések megszüntetése, olyan megoldások keresése, amelyek eredményeként 

az egyensúly biztosítható lesz. A megoldás színterei lehetnek vállalaton belüliek és kívüliek 

egyaránt. A vállalaton belüli eltérések megszüntetésére megoldást adhat a munkavállalók 

átképzése, túlórák bevezetése, műszakszám növelése, a termelékenység fokozása stb. azon 

esetekben, ha létszámhiányról van szó. Fölösleges kapacitás (létszámfölösleg) esetén az 

előzőek ellentéte lehet megoldás a vállalatvezetés számára. Ha a vállalaton belüli megoldások 

nem elégségesek, akkor a munkaerő-piacra kilépve, új munkaerő felvételével szükséges a 

hiányzó kapacitást biztosítani. 

 

 

6.2.2. A bérezés- és az egyéb munkaerő-költségek tervezése 

 

A bérezés- és az egyéb munkaerő-költségek tervezését Pupos (2010) nyomán ismertetjük. A 

kapcsolódó költségek tervezését a vállalat ösztönzési rendszerével összhangban kell 

megvalósítani. A munkaerő-költség az igénybevett élőmunka összes költsége, tehát 

tartalmazza a munkavállalót közvetlenül és közvetetten érintő javadalmazások összességét. 

Kiemelt kérdésként kezelendő, mivel az ösztönzés alapvető eszközét képezik az egyes 

javadalmak. Nagyságuk alakulása döntő mértékben hatással van a dolgozói teljesítményekre, 

és ezen keresztül a vállalat gazdálkodásának hatékonyságára is. 

 

A vállalatoknál készülhet részletes munkaerő-költség terv, amely jogcímenkénti bontásban 

tartalmazza az emberi erőforrással kapcsolatos költségeket, kiadásokat. A nagyvonalú 

bérezési terv esetében az egyes összetevők csak a pénzügyi terv részét képező 

eredménytervben és pénzforgalmi (likviditásai) tervben jelennek meg. A munkaerő-költség 

tervezése az alábbi tételeket tartalmazza: 

 személyi jellegű ráfordítások: 

a) munkajövedelem: 

- bérköltség; 

- egyéb jövedelem; 

b) szociális költségek: 

- a munkáltatót terhelő járulékok, hozzájárulások; 

- egyéb költségek, hozzájárulások; 

 képzés, oktatás, továbbképzés költségei; 

 egyéb, kapcsolódó munkaerő-költségek. 

 

A bértömeg tervezése történhet: 

 Nagyvonalúan, állománycsoportonként és főbb munkaköri csoportonként; 

 Részletesen, a bérszerkezet tételeinek megfelelő tagolásban. 

 

Elvégezhető a tervezés szervezeti egységenként és autokratikus módon, vagyis központi, 

felülről lefele történő tervezési formában. Az alkalmazható összefüggések az alábbiak: 

 

(Ft/fő)átlagbér Tervezett (fő) létszámTervezett (Ft) Bértömeg   
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Részletes tervezés esetén a bérszerkezet szerint tervezünk, állománycsoportonként és főbb 

munkaköri csoportonként, szervezeti egységek szerint. Ezen tervezési mód esetén a tervezés 

folyamatának szakaszai a következők: 

 alap- és törzsbér tervezése (az alkalmazott bérezési formáknak megfelelően); 

 bérpótlékok megtervezése; 

 kiegészítő fizetések tervezése; 

 prémiumok és jutalmak tervezése; 

 egyéb tételek tervezése. 

 

A bértömeg tervezése mellett a vállalatok megtervezik az átlagbéreket is. Az átlagbér a 

bértömeg és a létszám hányadosaként számítható ki. Ez egyrészt a bérszínvonal és a 

bérarányok ellenőrzése, másrészt a bérfejlesztések tervezése érdekében történik. 

 

Az egyéb munkajövedelemhez tartoznak a munkavállalót jogszerűen megillető, vagy a 

munkaadó által önként nyújtott juttatások, például étkezési térítés, munkába járással 

kapcsolatos költségtérítések, lakhatási költségtérítés, üdülési hozzájárulás. Ezeket a 

jövedelem-elemeket a tervezett létszám és az elmúlt időszakra vonatkozó tényszámok alapján 

tervezhetjük.  

 

A szociális költségekhez tartozó tételek a munkáltatót terhelő járulékok, például 

egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi 

hozzájárulás, betegszabadság díjazása. 

 

Az egyéb költségek a munkáltató által fizetett baleset- és nyugdíjbiztosítás díja, jóléti és 

kulturális költségek, táppénz-kiegészítés stb. Ezen tételek tervezése részben a tervezett 

bérköltség bázisán, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével, és a 

bázisidőszakot jellemző tényszámok alapján történhet. 

 

A képzés, oktatás és továbbképzés költségeit a vállalat képzési tervében szereplő feladatok 

alapján célszerű tervezni. A nagyobb vállalatok általában rendelkeznek önálló képzési tervvel. 

A képzési terv kiindulópontja a vállalat stratégia terve. Ezeknél a költségeknél kell 

megtervezni például a tanulmányi ösztöndíjakat, a képzési, továbbképzési díjakat, de ide 

tartozik a szakképzési hozzájárulás is. 

 

Az egyéb kapcsolódó munkaerő-költségek terve azon tételeket foglalja magába, amelyek az 

előző jogcímekhez nem sorolhatók. Ilyen költségtételek lehetnek például a munkaerő 

toborzásához kapcsolódó költségek, az úgynevezett fejvadász cégek részére kifizetett díjak. 

 

 

6.2.3. A tervezett emberi erőforrás-felhasználást jellemző mutatószámok terve 

 

Az emberi erőforrás tervezésénél is fontos szerepet kap azon mutatószámok képzése, amelyek 

alapján egyrészt információt nyerhetünk arra vonatkozóan, hogy a tényleges értékek hogyan 

alakulnak a tervhez viszonyítva, másrészt nagy segítséget adnak a más tervekkel való 

összefüggések áttekintéséhez. Alapvetően arról van tehát szó, hogy az összesített tervszámok 

alapján képezzük a kapcsolódó mutatószámokat. 
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6.3. Forgótőkeigény tervezése 

 

A forgótőkeigény tervezéséhez kapcsolódó ismereteket Pupos (2010) munkája alapján 

mutatjuk be. 

 

A forgótőke – folyamatos termelés esetén – a forgóeszközök meghatározott csoportjainak 

azon állományértéke, amely a folyamatos termelés biztosítása érdekében állandó jelleggel le 

van kötve, tehát tőkeként funkciónál. A fogalom értelmezése szerint e forgóeszközcsoportok 

az alábbiak: 

 biztonsági anyagkészlet értéke; 

 saját termelésű készletek állománya; 

 követelésállomány meghatározott hányada; 

 biztonsági pénzkészlet. 

 

6.3.1. Az anyagszükséglet tervezése 

 

A kapcsolódó elméleti ismeretanyag – amire a tervezési feladatnál szükségünk lesz – több 

tantárgy tananyagában is szerepelt. Ebből eredően csak azokat a legfontosabbnak ítélt 

összefüggéseket tárgyaljuk, amelyek az üzleti tervezés során előtérbe kerülnek. Célunk az, 

hogy szintetizáljuk az eddigi ismereteket. Az összefüggések vizsgálatánál szükségünk lesz a 

már tanult és kapcsolódó szakmai ismeretekre is.  

 

Eddigi ismereteink alapján tudjuk, hogy a vállalatok vagyonának jelentős része 

forgóeszközökben van jelen, melynek főbb csoportjai: készletek, követelések, értékpapírok és 

pénzeszközök. Az is ismert, hogy a forgóeszközök körforgása révén zajlik a termelési 

folyamat, a folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, hogy a forgóeszközök csoportjai 

egymás mellett, egyidejűleg létezzenek. A forgóeszközökön belül a készletek vannak 

túlsúlyban, a velük való gazdálkodás színvonala tehát alapvetően befolyásolja a gazdálkodás 

eredményének alakulását.  

 

A készletekhez tartoznak: 

 anyagok; 

 befejezetlen termelés és félkész termékek; 

 növendék, hízó és egyéb állatok; 

 késztermékek; 

 áruk; 

 készletre adott előlegek. 

 

A továbbiakban a vásárolt készletek, tehát az anyagok és áruk (kereskedelmi készletek) 

tervezési feladatait tekintjük át, mivel az anyag- és árubeszerzés képezi kiindulási alapját a 

többi készletféleségek „létének” is. Ebből viszont az következik, hogy a vállalat számára 

szükséges anyagmennyiség tervezéséhez a termelési tervből kell kiindulni. Már láttuk, a 

termelési terv tartalmazza, hogy a vállalat milyen termékeket, milyen mennyiségben és 

milyen ütemezésben tervez előállítani. Az anyagszükséglet tervezése tehát összhangban kell, 

hogy legyen a termelési terv részletezettségével, és időbeli tagolásával, ütemezésével. Ennek 

fontosságát az is alátámasztja, hogy az anyagszükségleti terv alapján tudjuk megtervezni – a 

pénzügyi tervben – az anyagköltséget, és ennek alapján ütemezzük – a pénzforgalmi tervben – 

a kiadásokat.  
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A terv elkészítéséhez ismerni kell tehát: 

 a termelési feladatokat; 

 az anyag felhasználási normákat; 

 az egyéb tevékenységek volumenét. 

 

A gyakorlati tervezés során az anyagszükséglet tervezését általában az anyagfelhasználásban 

döntő szerepet játszó anyagféleségre, készítik csak el. Az alapanyagokon kívül szükséges 

egyéb anyagféleségeket (segédanyag, üzem- és kenőanyag, fűtőanyag stb.) felhasználási 

jellemzők alapján lehet tervezni. A felhasználási jellemzőket különböző, egyszerű statisztikai 

módszerekkel (átlagszámítás, arányosítás stb.) határozzuk meg. Az összes szükséges 

anyagmennyiséget a felhasználási jellemzők egységére jutó fogyasztás és a tervidőszak 

jellemzőjének szorzata adja. Ha például a fajlagos gázolajfogyasztás 8 liter/100 km, a 

tervezett futásteljesítmény 50 ezer km, az összes gázolajszükséglet: 50 000×8 = 40 ezer liter. 

 

Az anyag felhasználási normák közül a leginkább elterjedtek az alábbiak: 

 Nettó anyag felhasználási norma: a termékbe ténylegesen beépült anyagmennyiséget 

mutatja. 

 Bruttó anyag felhasználási norma: a nettó normán felül tartalmazza az előállítás során 

keletkezett hulladékot, veszteséget. Ez alapján történik a raktári anyag kivételezés. 

 Beszerzési norma: a bruttó normán felül tartalmazza a selejt miatti többlet fajlagos 

anyagfelhasználást, valamint a fajlagos szállítási és tárolási veszteséget is. 

 

Az előzőekben értelmezett normák között fennálló összefüggéseket a 6.2. ábra mutatja. 

 

Beszerzési norma 

 

 

         Bruttó norma     +      Selejt + Egyéb fajlagos veszteség 

 

 

  Nettó norma          +           Hulladék  

6.2. ábra: Az anyag felhasználási normák között fennálló összefüggések 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az anyag felhasználási normákat a gyakorlatban a bruttó anyag felhasználási norma %-ában 

is kifejezik. A viszonyítás alapja tehát a bruttó norma, ez képezi a 100%-ot. 

 

Az anyagszükségletet főbb anyagféleségenként tehát az alábbi összefüggés alapján 

tervezhetjük: 

 

Alapanyag szükséglet = Tervezett termelés × Beszerzési norma 

 

A tervezett alapanyag szükséglet képezi a közvetlen anyagköltség tervezésének alapját. A már 

ismert összefüggés alapján: 

 

Közvetlen anyagköltség = Alapanyag szükséglet × Egységár 
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Az alapanyag szükséglet ismeretében kerülhet sor az alapanyag beszerzési terv 

összeállítására. A tervezés a mérleg-módszer alapján történhet. Ennek megfelelően: 

 

Nyitókészlet + Beszerzés = Felhasználás + Zárókészlet 

 

Az előző összefüggésből adódik, hogy: 

 

Beszerzendő mennyiség = Felhasználás + Zárókészlet – Nyitó készlet 

 

A felhasználás az anyag felhasználási tervből ismert. A nyitókészlet az előző időszak 

zárókészletével azonos. Problémásabb a zárókészlet nagyságának meghatározása. A 

zárókészlet tervezése általában az átlagkészlet segítségével történik. Ennek megfelelően:  

 

2

etFolyókészl
 készlet MinimálistZárókészle   

 

A minimális készlet azt a készletszintet jelöli, amelynél alacsonyabb készletszint a vállalatnál 

nem lehet. A folyókészlet a két egymást követő beszállítási időpont közötti időszak 

anyagszükségletét fedezi. A minimális készletet az alábbi összefüggés adja: 

 

Minimális készlet = Törzskészlet + Biztonsági készlet 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit ért erőforrásmérleg alatt? 

2. Mi a különbség a kapacitás és az átbocsátóképesség között? 

3. Soroljon fel legalább 5 megoldási javaslatot arra az esetre, amikor a gépcsoport szűkös 

erőforrásnak minősül! 

4. Soroljon fel legalább 5 megoldási javaslatot arra az esetre, amikor a gépcsoport bő 

keresztmetszetnek minősül! 

5. Melyek az emberi erőforrás-terv kötelező elemei? 

6. Milyen lépéseket foglal magában a munkaerő-terv elkészítése? 

7. Ismertesse a munkaidőmérlegből számítható mutatószámokat (megnevezés, számítás)! 

8. Ismertesse és röviden mutassa be az anyag felhasználási normákat és a közöttük lévő 

összefüggéseket! 

9. Ismertesse és röviden mutassa be az egyes készletkategóriákat! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Ismertesse az erőforrások tervezésének alapvető összefüggéseit! 

2. Foglalja össze a tárgyi eszközök tervezése során megoldandó feladatokat és azok 

között lévő összefüggéseket! 

3. Ismertesse a munkaerő-mérleg elkészítésének szakmai összefüggéseit! 

4. Milyen tényezők határozzák meg a munkaerő-költségek alakulását? 

5. Milyen szakmai összefüggések alapján történik az anyagszükséglet tervezése? 



83 

7. Pénzügyi terv 
(Szőllősi László) 

 

A vállalkozásban zajló reál- és nominál folyamatok között fennálló szoros kölcsönhatás miatt 

a pénzügyi menedzsment nem nélkülözheti a stratégia végrehajtásához kapcsolódó befektetési 

és finanszírozási döntések együttes hatásának végiggondolását, számszerűsítését. Magát a 

folyamatot pénzügyi tervezésnek, a folyamat eredményét – számszerűsített formában – pedig 

pénzügyi tervnek nevezzük. Brealey és Myers (2005) szerint a „Pénzügyi tervezés nélkül a 

vállalat fekete doboz.” Mind a vállalat külső érintettjei – befektetők, hitelezők, az állam stb. –, 

mind pedig a tulajdonosok érdekeltek a tisztánlátásban, a vállalattal kapcsolatos megbízható 

információk beszerzésében. 

 

A pénzügyi terv alapvető célja, hogy a vállalkozás tervezett tevékenységét jól tükröző, hiteles 

és részletes pénzügyi előrejelzések sorát mutassa be. Míg az üzleti terv egyéb részeiben a 

vállalat és az üzleti környezet jellegének bemutatására törekszünk, addig a pénzügyi tervben a 

vállalkozás jövőbeli vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetére, a működés eredményeire 

koncentrálunk. A befektetőknek e részből derül ki, hogy a vállalatba történő befektetéstől 

milyen hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani. A hitelezők pedig arról kapnak 

információt, hogy a kölcsönfelvevőnek milyen az adósságszolgáltató kapacitása, azaz a 

tőketörlesztés és kamatfizetés folyamatossága, megalapozottsága mennyire biztosított. Ha a 

pénzügyi terv csak a vállalkozáson belülre, például a vezetőségnek készül, akkor is fontos a 

részletes kimunkálás és a precizitás.  

 

Az egyes tervtípusok kölcsönhatásban vannak egymással, tehát minden egyes tervnek van 

hatása – az adott időtávon belül – az adott év tervére, és minden egyes tervnek van pénzügyi 

vonzata is, amely az adott év pénzügyi tervének szerves része. A hosszú távra szóló terv a 

vállalat egészére koncentrál, a megfogalmazott stratégiai célokat számszerűsíti. A közép távú 

pénzügyi terv a stratégiai terv nagyvonalú pénzügyi vetületeként értelmezhető. Az éves 

pénzügyi tervben egy évre koncentrálunk, és a vállalkozás likviditásának biztosítása az 

elsődleges cél, tehát a rövid lejáratú források számszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt, 

beleértve a stratégiai cél tervévi pénzáramait is. Ki kell emelni, hogy a pénzügyi tervezésnél 

határozottan érvényesül az úgynevezett gördülő tervezési technika, illetve tervezési szemlélet, 

ami a fentiekben említett kölcsönhatások egyértelmű következménye. Valamennyi tervvel 

szemben fontos követelmény, hogy folyamatosan biztosítsa az előrelátást a kiválasztott 

időtávra. Az időtáv hossza és a rendelkezésre álló információk megbízhatósága közötti 

viszony ellentétes irányú, tehát minél hosszabb az időtáv annál nagyobb a bizonytalanság és 

pontatlanság. A tervel szemben megfogalmazott követelmény biztosítása céljából a terv-tény 

adatokban történő eltérésekkel korrigálni kell, tehát újratervezzük, módosítjuk a következő 

tervidőszak tervszámait, azaz aktualizáljuk a tervet. 

 

A pénzügyi terv az üzleti tevékenység különböző területeit átfogó részlettervek (árbevételi, 

termelési, beszerzési, erőforrás, beruházási) összefoglalása. A pénzügyi tervnek jelentős 

szerepe van a résztervek közötti összhang megteremtésében. A pénzügyi tervezés célja a 

vállalkozás pénzügyi egyensúlyának folyamatos fenntartását biztosító pénzügyi politikák 

kialakítása. A pénzügyi tervezés magában foglalja az eredményterv, a mérlegterv és a 

finanszírozási terv elkészítését (Maczó, 1999). A pénzügyi tervezés keretében tehát 

számszerűsíteni kell az üzleti terv egyes tartalmi elemeit; a tőkeigényt és a forrásstruktúrát, a 

kapcsolódó pénzügyi terv részeket. 
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A pénzügyi terv főbb tartalmi elemei az következők: 

 Eredményterv: 

o Az árbevétel és aktivált saját teljesítmények terve 

o A ráfordítások és termelési költségek terve 

 Pénzforgalmi terv 

 Mérlegterv 

 Cash flow terv 

 Egyéb pénzügyi információkat tartalmazó elemzések 

 

Az eredményszámítás, valamint a mérleg és pénzforgalmi számítás elválaszthatatlanul 

kapcsolódik össze. A 7.1. ábra sematikusan ábrázolja a pénzügyi terve egyes részeinek 

kapcsolódási pontjait és egységességét. 
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7.1. ábra: Az eredmény-, mérleg- és pénzforgalmi számítások összefüggései 

Forrás: Horváth & Partner, 2000 

 

A pénzügyi tervnek, az üzleti elképzelés pénzügyi megvalósíthatóságának kontrollján 

keresztül jelentős szerepe van az üzleti terv egyéb fejezeteiben bemutatott információk közötti 

összhang megteremtésében. Ez az összhang fennáll az előállított termék vagy szolgáltatás 

mennyisége és az ezek előállításához szükséges ráfordítások mennyisége között, az előállított 

és értékesített mennyiség között, az értékesített mennyiség és az árbevétel között, a 

felhasznált ráfordítások és a termelési költségek között, a finanszírozási struktúra és a 

pénzáramok között stb. Ha ez az összhang nem áll fent az üzleti tervben, a tőkebefektetők 

szempontjából bizalmatlanságot okoz, a hitelnyújtók pedig elállhatnak a kölcsöntől. A 

pénzügyi tervben kerülnek meghatározásra és bemutatásra az egyes időszakokban tervezhető 

bevételek, termelési költségek, elérhető eredmény, a vállalkozás vagyonának alakulása, 

valamint a likviditás szempontjából fontos pénzáramlások. Szintén itt célszerű bemutatni a 
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tevékenységgel kapcsolatos gazdasági és gazdaságossági mutatókat, valamint a különböző 

gazdasági elemzések eredményeit. 

 

A pénzügyi terv elkészítésének számos módszere ismert, a hagyományos logikai kalkulációs 

eljárás ugyanúgy alkalmazható, mint a különböző számítógépes szoftverekkel támogatott 

pénzügyi tervezési modellek. A pénzügyi terv alapvetően kétféle felfogásban készíthető, 

annak egy része állományi, másik része forgalmi szemléletű tervezést igényel. Az 

állományszemléletű tervezés az állományi adatok felhasználásával történik, amelyeknek 

legfőbb jellemzője, hogy egy adott időpontra vonatkoznak, például követelésállomány, 

hitelállomány, anyagkészlet stb. Ennek megfelelően járunk el a mérlegterv összeállításakor is, 

az eszközök és források értékét állítjuk szembe egymással az adott időszakra vonatkozóan. A 

forgalmi szemléletű tervezés (például az eredményterv és pénzforgalmi terv összeállítása) 

során az adott időszakra tervezett forgalmi adatok (például hiteltörlesztés, értékesítés) növelő 

és csökkentő tételként kerülnek feltüntetésre. Így a pénzforgalmi terv lényegében a várható 

bevételek és kiadások szembeállításán alapul. Ezen növelő és csökkentő tételek mellett 

megadva az adott időszakra vonatkozó releváns nyitó állomány és az időszak végére tervezett 

záró állomány adatait, a kapcsolódási pontok egyértelművé válnak. Ugyanis az állományi és a 

forgalmi szemléletű terv adatai között szoros az összefüggés. A növelő és csökkentő tételek 

különbsége megegyezik a záró és a nyitó állomány közötti eltéréssel, amely a 

mérlegegyezőség elvének alapja. Mindez az alábbiak szerint értelmezhető: 

 

Nyitó állomány + Növelő forgalom – Csökkentő forgalom = Záró állomány

Nyitó állomány + Növelő forgalom = Csökkentő forgalom + Záró állomány

Növelő forgalom – Csökkentő forgalom = Záró állomány – Nyitó állomány
 

 

Az összefüggés könnyebb felismerése és megértése céljából tekintsük át a 7.1. és 7.2. 

táblázatban szerepelő adatokat. A példában szereplő mérleg eszközértékének és 

forrásértékének összevetésével megadható a pótlólagos hitelszükséglet a záró időpontra 

vonatkozóan. 

 

7.1. táblázat: Az állományszemléletű tervezésre vonatkozó adatok 

Me.: millió Ft 

Megnevezés Nyitó Záró Változás 

Eszközök 100 110 10 

Források 95 100 5 

Hiteligény 5 10 5 

Forrás: Pupos, 2010 

 

7.2. táblázat: A forgalmi szemléletű tervezésre vonatkozó adatok 

Me.: millió Ft 

Megnevezés Záró 

Összes bevétel 345 

Összes kiadás 350 

Nettó pénzáram -5 

Forrás: Pupos, 2010 

 

A vállalkozás pótlólagos forrásigénye tehát 5 millió Ft. Ez a többlet forrásigény a forgalmi 

szemléletben történő tervezés esetén is meghatározható. A kapcsolódó adatokat a 7.2. 
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táblázatban foglaltuk össze. A forgalmi szemlélet alapján a bevételek és kiadások adott 

időszakra történő szembeállítása szintén a pótlólagos forrásigényt adja meg. A táblázatokban 

szerepelő adatok alapján az időszak eleji mérlegből számított hiteligényt nyitó állománynak, a 

forgalmi adatokból számított hiteligényt növelő (vagy csökkentő) forgalomnak, az időszak 

végi mérlegben szereplő hiteligényt záró állománynak véve felállítható a mérlegegyenlet. 

 

Nyitó állomány (5) + Forgalomnövekedés (5) = Forgalomcsökkenés (0) + Záró állomány (10) 

 

A többlet forrásigény tehát 5 millió Ft, amit a 7.1. táblázat állományi szemléletben mutat, a 

7.2. táblázat viszont a hiányzó forrást egyenlegező tételként számszerűsíti. Tehát a kétféle 

szemléletű terv nemcsak szoros összefüggést mutat, hanem egymás kontrolljaként is 

felhasználható. 

 

Záró gondolatként meg kell említenünk, hogy a pénzügyi terv elkészítéséhez és 

ellenőrzéséhez számviteli és pénzügyi ismeretekre van szükség, ezért a vállalkozók nagy 

része külső számviteli szakemberek vagy tanácsadók segítségére szorul ezen a téren. 

 

 

7.1. Eredményterv 

 

Az eredményterv elkészítésének célja a vállalat várható eredményének lehető legpontosabb 

meghatározása. Tartalmát tekintve végső soron egy összefoglaló, szintetizáló terv-résznek is 

felfogható, mivel ez a terv-rész hozza közös nevezőre mindazon tényezőket, amelyek hatással 

vannak a gazdálkodás eredményének alakulására. Elkészítése különböző módszerekkel 

történhet. Nagyvonalú eredménytervezést alkalmaznak a közép távú üzleti tervek készítésénél 

és az éves tervezés első változatánál. Ezzel a módszerrel az eredmény olyan nagyságrendje 

tervezhető meg, amely biztosítja a tervezett osztalék és a beruházásához szükséges saját erő 

nagyságát, az esedékes tervévi hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztését. Az elérendő 

célokból egyértelműen következik, hogy az adózás előtti eredményt adja meg. A tervezés 

tehát „hátulról előre” történik. Az optimum-számításon alapuló eredménytervezés esetén a 

tervezéshez optimalizáló tervezési módszert kell alkalmazni. Ebben az esetben az eredmény 

szélső értékének – maximális érték – elérése a cél. A részletes eredménytervezés a számviteli 

eredménykimutatás részletezettségét követi, ezért a vonatkozó számviteli előírásokat és a 

vállalati sajátosságokat, számviteli politikáját stb. is figyelembe kell venni. Az 

eredménykimutatás ennek megfelelően történhet összköltség eljárással és forgalmi költség 

eljárással. 

 

Az eredmény számszerűsítése feltételezi az output és az előállításuk érdekében felhasznált 

inputok értékének számszerűsítését, azaz a nettó árbevétel, az aktivált saját teljesítmények, az 

egyéb bevételek, a termelési költségek valamint az egyéb ráfordítások ismeretét. Ennek 

alapját a szükséges inputokat és a tervezett outputokat természetes mértékegységben történő 

számbavétele adja. 

 

Az outputok számbavétele, azaz az értékesítési terv: Az értékesítési terv – a vállalat számára – 

alapvető jelentőséggel bír, mivel az üzleti tervezés kezdetét és egyben valamennyi 

tevékenység, terv-rész alapját képezi. Első lépésként tehát az értékesítési feladatokat kell 

megtervezni (lásd 4. fejezetben tárgyalt ismeretek). Szakmai szempontok miatt – a 

gyakorlatban általában jellemző –, a vállalkozások árbevétel tervet megbontják a 

főtevékenységre és másodlagos tevékenységre is. 
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A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok értékesítési tervének elkészítését 

sajátosságok jellemzik, melyek e vállalatok tulajdonságaiból erednek. Az értékesítési terv 

elkészítése e vállalatok esetében csak az árukészletek, és árubeszerzés tervezésével együtt 

történhet.  

 

A termelési költségek tervezésének feladata, a termelési tervben rögzített tevékenységek 

zavartalan viteléhez szükséges és indokolt költségek számszerűsítése. Ennek ismerete 

elengedhetetlenül szükséges az eredmény számszerűsítéséhez, de a takarékos 

költséggazdálkodás, a költségek alakulásának ellenőrzéséhez is fontos információt ad. A 

költségek összegét a felhasznált ráfordítások mennyisége és egységáruk (inputár) szorzata 

adja. A tervezés történhet költségnementként, költséghelyenként és költségviselőként. 

 

A költségek tervezésének alapja a felhasznált ráfordítások volumenének ismerete, természetes 

mértékegységben. Ráfordítások között terveznünk kell az anyagjellegű, a személyi jellegű, 

valamint az egyéb ráfordításokat. Az egyes ráfordítások mennyiségét – a termelési folyamat 

sajátosságait is figyelembe véve – célszerű részletesen, főbb ráfordítás-féleségenként is 

megtervezni. Ismert, hogy a forgóeszközök körforgása révén zajlik a termelési folyamat, a 

folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, hogy a forgóeszközök csoportjai egymás 

mellett, egyidejűleg létezzenek. A forgóeszközökön belül a készletek vannak túlsúlyban, a 

velük való gazdálkodás színvonala alapvetően befolyásolja a gazdálkodás eredményének 

alakulását. A készletekhez tartoznak: anyagok, befejezetlen termelés és félkész termékek, 

növendék, hízó és egyéb állatok (kivéve tenyészállatok), késztermékek, áruk, készletre adott 

előlegek. 

 

Azon túlmenően, hogy például a részletes anyagbeszerzési terv alapján a költségek, a 

készletértékek is pontosabban tervezhetők, a vállalat fontosabb beszállítói is megnevezésre 

kerülnek az üzleti tervben. Ennek ismerete pedig a forrásnyújtók számára ad fontos 

információt a kapcsolódó kockázati tényezők minősítése szempontjából. A gyakorlati tervezés 

során az anyagszükséglet tervezését általában az anyagfelhasználásban döntő szerepet játszó 

anyagféleségre, az úgynevezett „A” csoportba
10

 tartozókra készítik csak el. A továbbiakban a 

vásárolt készletek, tehát az anyagok és áruk (kereskedelmi készletek) tervezési feladatait 

tekintjük át, mivel az anyag- és árubeszerzés képezi kiindulási alapját a többi készletféleség 

„létének” is. Ebből viszont az következik, hogy a vállalat számára szükséges anyagmennyiség 

tervezéséhez a termelési tervből kell kiindulni. Már láttuk, a termelési terv tartalmazza, hogy 

a vállalat milyen termékeket, milyen mennyiségben és milyen ütemezésben tervez előállítani. 

Az anyagszükséglet tervezése tehát összhangban kell, hogy legyen a termelési terv 

részletezettségével, és időbeli tagolásával, ütemezésével. Ennek fontosságát az is 

alátámasztja, hogy az anyagszükségleti terv alapján tudjuk megtervezni – a pénzügyi tervben 

– az anyagköltséget, és ennek alapján ütemezzük – a pénzforgalmi tervben – a kiadásokat. A 

terv elkészítéséhez ismerni kell tehát a termelési feladatokat, az anyag-felhasználási normákat 

és az egyéb tevékenységek volumenét. 

 

A költségnemenkénti tervezés általánosan elterjedt gyakorlatnak tekinthető. A költségnemek 

a vállalati költségek megjelenésének elsődleges formái. Szisztematikus gyűjtésük minden 

vállalati teljesítmény eredményére kiterjed. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elsődleges 

elszámolás elsősorban a felmerülés okára és nem a felmerülés céljára vonatkozik. Erre utalnak 

a költségnemek tartalmi kategóriái is, amelyek a következők: 

 

                                                 
10

 Az ABC-analízis alapján csoportosítva az anyagféleségeket. 
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Anyagjellegű ráfordítások tervezését részben az anyagszükségleti terv alapján, az igénybe 

vett anyagjellegű szolgáltatásokat a kapcsolódó üzleti terv részben szereplő adatok alapján 

tervezzük. Az ELÁBÉ esetében a tervezéshez az áruforgalmi terv szolgáltatja az alapadatokat, 

adott szolgáltatást előállító vállaltoknál szükség van a kapcsolódó sajátos kategóriák ELÁBÉ 

szint, árrés, árrés szint, haszonkulcs fogalmak ismeretére is.  

 

100
árbevétel Nettó

ELÁBÉ
(%)szint  ELÁBÉ   

 

ELÁBÉárbevétel Nettó  Árrés   

 

100
árbevétel Nettó

Árrés
(%)szint  Árrés   

 

100
ELÁBÉ

Árrés
(%) sHaszonkulc   vagy 100

szint ELÁBÉ

szint Árrés
  

 

A személyi jellegű költségek tervezése a humán erőforrás-szükségleti terv és a bérezési-

ösztönzési rendszer alapján történik. A személyi jellegű költségek tervezésekor három 

költségtételt kell figyelembe venni: bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint 

bérjárulékok. A bérköltség a tevékenység folyamán igénybe vett és felhasznált élőmunka 

ellenértékeként kifizetett pénzbeli és természetbeli munkabér, munkadíj, amely lehet 

időarányos és teljesítményarányos. Ennek megfelelően a munkabér tervezése eltérő lehet, lásd 

előző fejezet. Időarányos munkabér esetén meg kell terveznünk az adott időszakban 

ledolgozott munkaidő hosszát – melyet általában munkaórában fejezünk ki –, valamint annak 

egységárát – általában órabér (bruttó) formájában. Állandó alkalmazott eseten ez kifejezhető 

egy összegben havi bruttó bér formájában is, amely mögött a törvényi előírásnak megfelelő 

heti 40 munkaóra ráfordítás szerepel. Teljesítményarányos bérköltség tervezésekor a 

kiindulási alap az adott időszakban elvégzett munka mennyisége (például db, kg, m
2
), melyet 

annak egységárával megszorozva határozható meg a bérköltség. 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem 

bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen 

összegek le nem vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a 

vállalkozó által fizetendő (fizetett) személyi jövedelemadó összegét is. Itt kerül tervezésre és 

elszámolásra például a munkába járás költségtérítése, belföldi kiküldetés (saját gépjármű 

használata) költsége, különböző kafetéria juttatások költsége. 

 

Bérjárulékok a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, 

a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára 

fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma 

alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. Ennek meghatározása mindig az 

érvényben lévő jogszabályi előírások alapján történik.  

 

Az értékcsökkenési leírás tervezésénél az immateriális javak és a tárgyi eszközök tervezett 

állományváltozása, valamint a vonatkozó számviteli előírások alapján kell eljárni. Az 

értékcsökkenési leírás tervezése elválaszthatatlan eleme a befektetett eszközök állományi 

szintű tervezésének (7.3. táblázat), amelyben az értékcsökkenési leírás – továbbiakban ÉCS –, 

mint csökkentő tétel jelenik meg, ezért az adott időszakban az adott befektetett eszköz záró 
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nettó értéke meg kell, hogy egyezzen annak záró bruttó értéke és a záró ÉCS adott időszakig 

elszámolt összes ÉCS különbözetével. Az adott időszakban elszámolt ÉCS-en kívül 

csökkentheti a befektetett eszközök értékét a befektetett eszköz értékesítése, vagy más 

vállalkozásba apportként való bevitele, vagy selejtezés stb. is. Ezzel párhuzamosan növelő 

tétel lehet a befektetett eszköz vásárlása, a kapott apport, valamint a saját előállítás. 

 

7.3. táblázat: A befektetett eszközök és az értékcsökkenési leírás tervezése 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

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              

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ÉCS tervezésekor figyelembe kell venni az adott eszköz hasznos élettartamát, valamint a 

hasznos élettartam végére tervezhető maradványértékét. A hasznos élettartam az az időtartam, 

amely alatt a vállalkozás az adott eszköz értékét az eredmény terhére költségként, ÉCS 

formájában elszámolja. Ennek az időszaknak a hosszát befolyásolja a fizikai elhasználódási 

idő, az avulási idő, illetve az ide vonatkozó jogszabályi előírások. Általában ez utóbbi szokott 

a mérvadó lenni, amely az időszak hosszával összefüggésben előírja az egyes eszközök esetén 

– időarányos lineáris értékcsökkenési leírást feltételezve – alkalmazható leírási kulcs 

mértékét. Ezen előírásoktól azonban bizonyos szempontok figyelembevételével eltérhetünk, 

így alkalmazhatunk eltérő leírási kulcsokat és másfajta leírási módokat (degresszív, 

progresszív, teljesítményarányos). Meg kell jegyezzük, hogy a vállalkozás „Számviteli 

politikája” kell, hogy tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat, így a tervezés során is 

azokat kell követni. A fizetendő társasági adó kiszámításánál ha a vállalkozás által 

alkalmazott leírási mód eltér az adótörvényben szereplőtől, az adóalapot korrigálni szükséges. 

 

Az egyéb ráfordítások az üzleti évben tervezett intézkedések alapján – például befektetett 

tárgyi eszközök értékesítése –, és az előző időszak tényadatai alapján becsült értékek 

figyelembevételével tervezhetők. 

 

A költséghelyenkénti tervezés nem kevésbé fontos, mint a költségnemenkénti tervezés. A 

költségek ugyanis mindig valahol, valamilyen cél(ok) érdekében merülnek fel. Mivel egy 

adott vállalat nagyon sokféle tevékenységet folytat – termelő, szolgáltató tevékenység stb. – a 

költségek felmerülésének időpontjában nem mindig állapítható meg, hogy az adott költség 

közvetlenül mely tevékenység érdekében merült fel, tehát elsődlegesen csak a felmerülés 

helye határozható meg. Ilyen költséghelynek tekinthető például a raktározás, a segédüzemi 

szolgáltatások, a javítóműhely stb. Ezen költséghelyek költségeit szintén költségnemenként 

kell megtervezni, és különböző vetítési alapok felhasználásával a tevékenységekre, illetve 
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költségviselőkre – közvetlen költségként – felosztani. Ez utóbbi költségeket összetett 

költségeknek is nevezik.  

 

A költségnemek adta költségstruktúra reális tartalmának megítélésekor óvatosan kell eljárni. 

A költségnemek nemcsak indokolt, hanem indokolatlan költségeket is tartalmazhatnak, ezért 

törekedni kell ezek feltárására, elkülönítésére. Az elkülönítés gyakorlati módja a 

költségnemek minél részletesebb tagolásának, bontásának megvalósítása, mely mindenképpen 

növeli a költségnemek információ tartalmát, illetve azt a célt is szolgálja, hogy a további 

költségstruktúrákba minél inkább csak teljesítményhez tartozó, indokoltan felmerülő 

költségek kerüljenek (Maczó, 1999). Erre utal a 7.2. ábra is. 

 

Költségnem számítás

Közvetett költségek

Költséghely

Költséghely számítás

Közvetlen költségek

Költségviselő

Költségviselő számítás

 

7.2. ábra: Költségek részletezése 

Forrás: Maczó, 1999 

 

Közvetlen költségnek tekintjük – és közvetlenül a költségviselőre (termékek, szolgáltatások) 

terheljük – azokat a költségeket, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy mely 

költségviselő érdekében merültek fel. Közvetett (általános) költségnek tekintjük – és külön 

költséghelyeken gyűjtjük – azokat a költségeket, amelyek a termelés során nem csupán 

egyetlen termék/szolgáltatás előállításával hozhatók kapcsolatba, hanem egy meghatározott 

időszakban valamennyi költségviselő célját szolgálják. 

 

Természetesen a költségviselőknek a felmerült közvetett költségeket együttesen is viselniük 

kell, amiből az következik, hogy a költséghelyeken gyűjtött közvetett költségeket fel kell 

osztani az érintett költségviselők között. A költséghelyek tehát fontos szerepet játszanak a 

költségkalkuláció és az önköltségszámítás folyamatában. A jól meghatározott és elkülönített 

költséghelyek a mérés, az ellenőrzés és a befolyásolás megbízható bázisai (Maczó, 1999). 

 

A költségviselők szerinti költségtervezés – költségnementként, illetve az alkalmazott 

kalkulációs tételeknek megfelelő bontásban – a hozamok közvetlen önköltségének tervezését 

alapozza meg, összhangban a vállalat önköltség-számítási szabályzatában lefektetett elvekkel. 

A költségek tervezésének többféle módszere ismert, melyeket önállóan vagy kombináltan is 

lehet alkalmazni. 
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A pótlékoló kalkuláció eredményeként a teljes kalkulációs séma Maczó (1999) nyomán az 

alábbiak szerint alakul: 

 

1) Közvetlen anyagköltség 

2) Közvetlen bérköltség 

3) Közvetlen bérek járulékai 

4) Gyártási külön költség 

5) Egyéb közvetlen költség 

6) Közvetlen elszámolt üzemi általános költség 

7) Közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6) 

8) Közvetlenül el nem számolt üzemi általános költség 

9) Szűkített, üzemi szintű költség (7+8) 

10) Értékesítési költségek 

11) Igazgatási általános költség 

12) Egyéb általános költség 

13) Teljes önköltség (9+10+11+12) 

 

Piacgazdasági viszonyok között a kalkuláció szerepe változik, törvényszerűvé válik, hogy a 

termékek ára közvetlenül nem függ a felmerült költségek és a kívánt nyereség nagyságától, 

azt a piac határozza meg. A határköltségre épülő gazdasági kalkuláció arra az 

alapgondolatra épül, hogy versenypiaci környezetben az ár piaci kategória, így a mindenkori 

áralku tárgya (Maczó, 1999). A kalkuláció felépítése ennek megfelelően a következő: 

 

1) Közvetlen anyagköltség 

2) Közvetlen bérköltség 

3) Közvetlen bérek járulékai 

4) Gyártási külön költség 

5) Értékesítési külön költség 

6) Egyéb közvetlen költség (például gépköltség) 

7) Közvetlen költségek összesen (1+2+3+4+5+6) 

8) Fedezeti részarány (9-7) 

9) Realizált ár (piaci ár, megállapodásos ár…) 

 

A kalkulációban megjelenő összes közvetlen költség egyben a határköltség, azaz az áralku 

alsó határa. Az ár felső határa pedig az áralku konkrét eredménye. A kettő közötti különbség 

pedig a fedezeti részarány, amely az általános költségek fedezetéhez való fajlagos 

hozzájárulás mértékét jelenti (Maczó, 1999). 

 

A tevékenységalapú költségszámítás segítségével az önköltség meghatározása az 

eddigieknél reálisabban történhet. A költségadatokat tevékenység szerinti költségalapokba 

(költséghelyek) csoportosíthatjuk, majd valamilyen, az okozati összefüggést kifejező tényező 

segítségével a termékhez/szolgáltatáshoz vagy más költségobjektumhoz rendeljük. A vállalati 

folyamatelemzés a folyamatok tevékenységekre való lebontásával kezdődik. A tevékenységen 

alapuló költségszámítás az összes költséget először tevékenység szerinti költségalapokba 

szervezi. Ezután minden egyes költségalapot objektumokhoz (költségviselők) rendelnek, vagy 

annak alapján, hogy a tevékenységet hányszor hajtották végre az objektumon, vagy 

valamilyen más módon, mely tükrözi az objektumnak a tevékenységre vonatkozó igényét. 

Ennek a költségszámítási módnak a legfontosabb célja az, hogy a hozzárendelt költségek 

ténylegesen tükrözzék a vállalati folyamatok mozgatórugóit. A tevékenységen alapuló 

költségszámítás mögött meghúzódó elméleti gondolatokat a következők szerint szokták 
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megfogalmazni: „A vállalati erőforrásokat a tevékenységek elvégzése közben fogyasztjuk el, 

a tevékenységeket pedig a termékek szolgálatában hajtják végre.” (Maczó, 1999). 

 

A számítás alapgondolata: 

 Az általános költségeket csak olyan mértékben terheljük a 

termékekre/szolgáltatásokra, amilyen mértékben az általános költségeket kiváltó 

erőforrásokat azok igénybe veszik. 

 Mivel az erőforrás igénybevétel a vetítési alapon keresztül kapcsolódik a termékhez, a 

különféle igénybevételeknek különféle vetítési alapjuk lehet. 

 Minél több vetítési alapra bontunk, annál pontosabb eredményt kapunk. 

 

Tevékenységek azonosítása: 

 költségek tevékenységek szerinti csoportosítása; 

 főkönyv kialakítása, költséghelyek, költségviselők. 

 

A fentiek alapján tehát meghatározható, hogyan lehet a költségeket tevékenységekhez 

rendelni: 

 Közvetlen hozzárendelés, amely során eldöntjük, hogy melyek azok a költségek, 

amelyek az adott tevékenységhez és/vagy az adott termékhez tartoznak. 

 Tevékenységi vagy oksági alapon történő hozzárendelés során azt kell meghatározni, 

hogy minek alapján fogjuk a tevékenységekhez rendelni a termékekre közvetlenül 

nem terhelhető költségeket. 

 

Azt az alapot, melynek felhasználásával a főkönyvi költségeket a tevékenység szerinti 

költségalapokhoz rendelik, forrástényezőknek (például munkaidő ráfordítás, vetésterület) 

nevezzük. A forrástényezőnek egyrészt logikai kapcsolatban kell állnia a hozzá tartozó 

tevékenységekkel, másrészt szükség van létező statisztikai adatokra, melyek segítségével a 

költségek a tevékenységekhez rendelhetők. A forrástényezők meghatározása után össze kell 

gyűjteni mindazt az információt, mely az egyes tevékenységekkel kapcsolatos forrástényezők 

mennyiségének meghatározásához szükséges. Amennyiben például a tevékenységekhez az 

azokban vagy azokon elvégzett munkaóra alapján akarjuk a költségeket hozzárendelni, akkor 

tudnunk kell, hogy az egyes tevékenységek során hány munkaórát végeztek. Ezeket a 

mennyiségeket forrásfogyasztó tényezőknek (például munkaóra, ha) nevezzük. Ezen faktorok 

alapján már meghatározható a tevékenységekhez rendelhető költségek mértéke. 

 

Az 7.3. ábrán bemutatott összefüggés szerint a termelési folyamatot önálló műveletekre 

bonthatjuk, melyek általában különböző költségelemekből tevődnek össze, s ezek mögött 

valamilyen erőforrás igénybevétel jelenik meg. A tevékenységek több azonos vetítési alappal 

jellemezhető műveletek összessége. A tevékenységközpontok pedig az egyes tevékenységek 

költségének mérésére szolgálnak. Ezen gondolatmenet és rendszer segítségével konkrétan 

meghatározható ez egyes termékek/szolgáltatások (költségviselők) előállításának költsége, 

önköltsége. 
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Művelet I. Művelet II. Művelet III. Művelet IV.

Tevékenység I. Tevékenység II. Tevékenység III.

Tevékenység 

központ I.

Tevékenység 

központ II.

Tevékenység 

központ III.

TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS

 

7.3. ábra: Tevékenységalapú költségkalkuláció 

Forrás: Maczó, 1999 

 

Gyakorlati szempontból az előzőekben ismertetett összefüggések alkalmazását tekintve 

érdemes a termelési költségeket elszámolhatóság szerint nem két, hanem három csoportra 

bontani: 

 Egyszerű közvetlen költségek, amelyek közvetlen hozzárendelés útján az adott 

költségviselőre terhelhetők. 

 Felosztott közvetlen költségek, amelyek tevékenységi, vagy oksági alapon történő 

hozzárendelés útján valamilyen felosztási alap (forrástényező) segítségével terhelhetők 

az adott költségviselőre. 

 Általános költségek, amelyek nincsenek oksági viszonyban az adott költségviselővel, 

így csupán valamilyen vetítési alap (árbevétel, közvetlen költség) segítségével 

terhelhetők az adott költségviselőre (Maczó, 1999). 

 

A folyamatköltség számítás során az általános költségek felosztását a megtermelt termékek 

mennyisége helyett az egyes folyamathelyek (költséghelyek) teljesítményére építjük. 

 

A báziskorrekción alapuló módszer lényege az, hogy a bázisidőszak költségeit korrigáljuk, 

a tervidőszak feltételrendszeréhez igazítjuk. Ilyen korrekciós tétel például csak a 

bázisidőszakot jellemző rendkívüli költségek levonása, pozitív korrekciós tételként – tehát 

növelendő tételként – kell viszont figyelembe venni a tervidőszakra jellemző költségtételeket, 

az árváltozásokat, a személyi jellegű ráfordításokban tervezett növekedést. 

 

A normák alapján történő költségtervezés a költségviselőnkénti tervezésnél alkalmazható. 

A módszer elnevezése is arra utal, hogy ennek a költségtervezésnek az alapját a különböző 

anyag- és költségnormák képezik. 

 

A rugalmas (flexibilis) költségtervezés módszere a költségek költséghelyenkénti 

tervezésére alkalmazható eljárás. Ezen módszerrel a költségek tervezése költség 

csoportonként, a költségjellemző és a reagálási fok ismeretében történik. A költségjellemző 

olyan, természetes mértékegységben kifejezhető mérőszám, amelynek változása a kapcsolódó 
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költségcsoport alakulására döntő hatással van. A reagálási fok számszerűsítése az alábbi 

összefüggés alapján történik: 

 

100 
%  változásalemzőKöltségjel

% tozásKöltségvál
  %fok Reagálási   

 

A költségváltozás % = Reagálási fok (%) × Költségjellemző változása (%) 

 

A nullbázisú költségtervezés (Zero-Base-Budgeting ZBB) elsősorban a közvetett 

(általános) költségek tervezésénél alkalmazható eljárás. A módszer a funkcionális területekre 

koncentrál. Nem a bázis időszak adataiból indul ki, hanem a tervidőszakban elvégzendő 

feladatokat, tevékenységeket veszi alapul, e tényezők figyelembevételével történik a 

költségek tervezése. 

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a kapcsolódó elemzéseknél, árképzésnél stb. nem lehet 

nélkülözni a költségek állandó és változó költségekre való elkülönítését. Az állandó költségek 

azok, amelyek függetlenek a termelés színvonalától, volumenétől, akkor is felmerülnek, ha 

termelés nem folyik, például tipikus állandó költségnek tekinthető az értékcsökkenési leírás, 

az alapbér, annak járulékvonzata stb. Azonban látni kell azt is, hogy gazdasági elemzéseknél 

gyakran az elemzés célja dönti el, hogy mit tekintünk állandó költségnek. A változó költségek 

azok, amelyek csak akkor merülnek fel, ha termelés folyik. A hozam és a költségek alakulása 

között fennálló kapcsolat alapján a változó költségek lehetnek arányosan változó, 

progresszíven változó és degresszíven változó költségek. 

 

A költségterv tartalmazza tehát a vállalkozás működéséhez kapcsolódó jövőbeli várható 

termelési költségeket, továbbá azok különböző ismérvek szerint történő csoportosítását. Egy 

lehetséges struktúrát mutat be a 7.4. táblázat. 

 

7.4. táblázat: A termelési költségek tervezése 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

   Anyagjellegű költségek              

   Személyi jellegű költségek              

   Értékcsökkenési leírás              

   Egyéb ráfordítások              

Közvetlen költségek összesen              

   Értékesítés általános költségei              

   Marketingköltségek              

   Igazgatási költségek              

   Egyéb általános költségek              

Közvetett költségek összesen              

Termelési költségek összesen              

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az árbevételi terv és a költségterv alapján készül el az összesített árbevétel és költségterv, 

amelyek alapján elkészülnek a tervezett pénzügyi kimutatások, úgy mint eredménykimutatás 

tervezet (eredményterv), mérlegterv, pénzforgalmi terv stb. 

 

Az eredményterv az árbevétel- és a költségterv alapján állítható össze. A vállalkozás 

nyilvántartási rendszere meghatározza, hogy milyen eredmény-levezetési módszert kell 
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alkalmaznia. Attól függően, hogy az eredménykimutatásban az üzemi (üzleti) tevékenység 

eredményének kimutatása milyen eljárással történik, megkülönböztetünk összköltség 

eljárással (7.5. táblázat), valamint forgalmi költség eljárással (7.6. táblázat) készülő 

változatot. 

 

Az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket és azok változásait az eredménykimutatás 

mutatja be az alábbi eredménykategóriák alkalmazásával. 

 

± Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

± Pénzügyi műveletek eredménye  

= Szokásos vállalkozási eredmény 

± Rendkívüli eredmény    

= Adózás előtti eredmény 

- Adófizetési kötelezettség   

= Adózott eredmény (±) 

- Jóváhagyott osztalék, részesedés  

= Mérleg szerinti eredmény (±) 

 

Az üzemi tevékenység eredményének összegét az értékesítés nettó árbevétele és a 

tevékenységgel kapcsolatos költségek különbsége adja. Az üzemi tevékenység eredménye 

után a második eredménykategória a pénzügyi műveletek eredménye, amely a pénzügyi 

műveletek bevételeinek (kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, kapott osztalék és 

részesedés, egyéb) és a pénzügyi műveletek ráfordításainak (fizetett kamatok és kamatjellegű 

kifizetések, egyéb) különbsége. A pénzügyi műveletek eredményének tervezéséhez szükséges 

alapadatok egyrészt a pénzforgalmi tervből nyerhetők (például a fizetendő kamatok a 

kölcsönök, hitelek után), másrészt a pénzügyi befektetések után várható osztalékok, 

részesedések összegét kell megtervezni. A harmadik eredménykategória a szokásos 

vállalkozási eredmény, amely az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredményének 

előjeles összege. A negyedik eredménykategória a rendkívüli eredmény, amely a rendkívüli 

műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbsége. A rendkívüli eredmény tervezését az 

adott tervévben realizálandó, nem ismétlődő, azaz eseti jellegű gazdasági események alapján 

lehet csak megtervezni. Ilyen eseti gazdasági események lehetnek például immateriális javak, 

befektetett tárgyi eszközök értékesítése, ellenérték nélküli átadások, kártérítési kötelezettség, 

átvett pénzeszközök. Az ötödik eredménykategória az adózás előtti eredmény, ez a szokásos 

és a rendkívüli eredmény összege, másképpen kifejezve a vállalkozás szintű éves összes 

bevétel és ráfordítás különbsége. A számviteli adózás előtti eredmény képezi az adózás 

alapjául szolgáló eredmény kiinduló pontját. Így a számviteli törvény alapján megállapított 

adózás előtti eredményt a társasági adó törvényben meghatározott különféle tételek növelik és 

csökkentik, mely a társasági adó adóalapot adja. A számviteli törvény szerint megállapított 

adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adófizetési kötelezettség, mely az adózott 

eredményt adja. Amennyiben az adózott eredmény nem nyújt fedezetet a kifizetni 

szándékozott osztalékra, részesedésre és az eredménytartalék pozitív összegű, akkor az 

osztalékra, részesedésre az eredménytartalékból igénybe vett összeget (maximum az 

eredménytartalék pozitív összegét) is be kell állítani az eredménykimutatásba. A mérleg 

szerinti eredmény az eredménytartalékból osztalékra, részesedésre igénybe vett összeggel 

módosított adózott eredmény és a fizetett (kifizetni jóváhagyott) osztalék, részesedés 

különbözete. A mérleg szerinti eredmény megjelenik az eredménykimutatásban és a 

mérlegben, mint a saját tőke része. Évnyitás után az eredménytartalékot növeli, ha az 

eredmény nyereség, az eredménytartalékot csökkenti, ha az előző évi mérleg szerinti 

eredmény veszteség. 
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7.5. táblázat: Összköltség eljárással készülő eredményterv 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés Előző időszak tényadatai Tervadatok 

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   

    Adófizetési kötelezettség   

Adózott eredmény   

    Fizetett osztalék   

Mérleg szerinti eredmény   

Forrás: Saját szerkesztés 

 

7.6. táblázat: Forgalmi költség eljárással készülő eredményterv 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés Előző időszak tényadatai Tervadatok 

Értékesítés nettó árbevétele   

Értékesítés közvetlen költségei   

Értékesítés bruttó eredménye   

Értékesítés közvetett költségei   

Egyéb bevételek   

Egyéb ráfordítások   

Üzemi tevékenység eredménye   

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A forgalmi költség eljárással készülő eredménytervben az üzemi tevékenység eredményének 

számszerűsítése más értékkategóriák alapján történik, de azonos eredményt kapunk. Ennek 

oka a következő összefüggésben keresendő: 

 

Összes termelési költség = Értékesítés elszámolt költsége ± Aktivált saját teljesítmények 

állományváltozása + Fel nem osztott költségek 

 

Ha megfigyeljük a 7.6. táblázatban szereplő költségtételeket, akkor feltűnik, hogy ezen 

eljárás során csak az értékesítésre kerülő termékek közvetlen költségi és a fel nem osztott 

költségek szerepelnek. Az aktivált saját teljesítményekre jutó közvetlen költséget tehát 

figyelmen kívül hagyjuk, nem számolunk vele. Az összköltséges ereménykimutatás esetén a 

költségek a vállalat összes költségét tartalmazzák, amelyeknek egy része viszont az aktivált 

saját teljesítmények állományváltozásának értékében van benn. Mivel e tétel esetén a költség 

vagyonná transzformálódik, korrekciós tételként kezeljük, azaz az árbevétel és egyéb 
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bevételekhez, ha a változás pozitív, akkor hozzáadjuk, ha állományértékük csökkent, akkor 

levonjuk. 

 

A termelő és szolgáltató vállalkozások gyakran elkészítik az eredménykimutatás részeként az 

egyes tevékenységek 

 fedezeti összeg tervét; 

 a közvetett költségek tervét; 

 az egyéb bevételek és ráfordítások tervét; 

 a pénzügyi műveletek eredménytervét; 

 a rendkívüli ráfordítások eredménytervét is. 

 

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál – a tevékenység sajátosságainak 

megfelelően – a részletes eredményterv tagolása az alábbiak szerint alakul:  

 

    Értékesítés nettó árbevétele 

–  ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke)  

=  Árrés tömeg 

–  Egyéb közvetlen költségek    

=  Fedezeti összeg 

–  Közvetett költségek 

+  Egyéb bevételek 

–  Egyéb ráfordítások     

=  Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

 

A továbbiakban az eredményterv az alapja az eredmény felhasználási tervnek, ami megadja, 

hogy milyen összegek szolgálnak hiteltörlesztésre, osztalékfizetésre, fejlesztésre. Az adózott 

eredmény fedezi a tulajdonosok tőke arányos osztalékát, ami csökkenti a mérleg szerinti 

eredményt. Az eredmény felhasználás ezt követően két célt szolgál. Ha a vállalkozásnak 

hitelállománya van, akkor elsőként a tőke törlesztésére kell fordítania. (A kamatfizetési 

kötelezettséget költségként már az adózás előtti eredmény levezetésekor elszámoljuk.) Az 

ezen túl fennmaradó összeg egyfajta fejlesztési forrást, tartalékot képezhet. 

 

 

7.2. Pénzforgalmi terv 

 

A pénzforgalmi vagy likviditási kimutatást a pénzeszközök vállalatba történő be- és 

kiáramlásának a folyamatos működés zavartalan lebonyolítása érdekében történő 

előrejelzésére, illetve utólagos elemzésére használják. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy 

nyereséges üzletmenetre számítunk, és így azt gondoljuk, nem lehetnek napi fizetési gondok. 

Egy vállalkozási tevékenység lehet nyereséges, ugyanakkor likviditási gondok merülhetnek 

fel. Pont ez az egyik legnagyobb problémája a vállalkozásoknak. Ne felejtsük el, ha terméket 

vagy szolgáltatást értékesítünk, annak ellenértékét általában csak jóval később látja a 

vállalkozás a számláin. Gondoljunk a 8, 15, 30, 45 vagy éppen 60 napos fizetési határidőkre, 

amit a vevők kapnak (lásd bevételek tervezése). Természetesen a vállalkozás is kaphat 

kedvező fizetési határidőt azoktól, akiktől vásárol (szállítók). Viszont problémát jelenthet az, 

ha egyrészt magas készletet kell tartani, hogy a vállalkozás folyamatosan ki tudja elégíteni a 

vevők igényeit vagy éppen nem fizet időben néhány vevő. Ez felboríthatja a vállalkozás 

pénzforgalmát. Ezért is fontos ismerni azt, hogy normál üzletmenetnél, mikor és milyen 

nagyságú bevételre számíthat a vállalkozás, mikor jelenik meg a pénz a számlán és ezzel 

szemben a vállalkozásnak, mikor kell kifizetni a beérkező számlákat. Gondoljunk például 
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arra, hogy adott esetben folyamatosan növekszik az értékesítés, de nem vesszük figyelembe, 

hogy bizonyos fizetnivalók már akkor felmerülnek, amikor még az értékesített termék vagy 

szolgáltatás ellenértéke nem érkezett meg a számlára. Fontos tehát különválasztanunk azt, 

hogy vannak a vállalkozásnak árbevételei és költségei, melyek nagysága befolyásolja a 

tevékenység eredményét, ebből következően a vállalat nyereségét vagy veszteségét. A másik 

oldalon viszont pontosan meg kell határozni, mikor kerül a pénz ténylegesen a vállalkozás 

számlájára vagy a pénztárba, mikor fogható a pénz, amivel kifizethetők a számlák, azaz mikor 

történik valóságos pénzmozgás. 

 

A pénzforgalom egyenlegét a tényleges bevételek és a kiadások különbsége adja, ami a 

legtöbb esetben nem mindig azonos az értékesítési árbevétel és a költségek különbségével, 

azaz az eredménnyel. A pénzforgalmi kimutatás bevétel oldalán minden olyan tételt fel kell 

tüntetnünk, amely tényleges készpénz vagy számlapénz forgalommal jár, azaz valamennyi, 

eredményt érintő és eredményt nem érintő bevételét számba kell venni. Ez alapján növeli a 

vállalkozás pénzeszközeit a befolyt értékesítés nettó árbevétele, annak áfa-tartalma, egyéb 

bevételek, beruházási támogatások, felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök. 

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy az adott évi bevétek, nemcsak 

az adott évi értékesítésből befolyt árbevételt tartalmazzák. A fizetési határidők miatt 

megjelennek az előző évben értékesített, de csak az adott évben kifizetett tételek árbevételei, 

illetve az adott évben is történhet olyan értékesítés, amelynek ellenértékét majd csak a 

következő évben fizetik ki a vevők. A kiadás oldalon szintén csak azokat a ráfordítástételeket 

tüntetjük fel, amelyek ténylegesen kifizetésre kerültek, azaz valamennyi, eredményt érintő és 

eredményt nem érintő kiadást számba kell venni. A költségek között vannak olyan tételek is, 

amely mögött nem áll tényleges pénzmozgás, ilyen például az értékcsökkenési leírás 

elszámolása vagy a vállalkozáson belüli keretátadás. Ugyanakkor vannak olyan kiadások, 

amelyek nem szerepelnek az adott évi eredmény-levezetésben, ilyen például a megvalósított 

beruházások költségei, vagy a költségek áfa-tartalma, amelyet szintén ki kell fizetni a 

szállítónak, ezen felül pedig általában az adóhatóság felé történő áfa-befizetés (amennyiben az 

áfa-egyenleg befizető pozíciót mutat). Itt is megjelenik a fizetési határidővel kapcsolatos 

sajátosságok, ugyanis az adott évben történhetnek olyan kiadások is, amelyekhez tartozó 

beszerzések még az előző évben történtek, s költségként ott számoltuk el, viszont kiadásként a 

vizsgált évet érintik. Vagy a másik eset, amikor még az adott évben történik a beszerzés, 

költségként az adott évben elszámoljuk, ugyanakkor annak kifizetése majd a következő évben 

történik meg, ekkor kiadásként nem vehetjük figyelembe ezeket a tételeket. 

 

A pénzforgalom minél részletesebb kimutatása a szükséges készpénz mennyiségének 

előrejelzéséhez nélkülözhetetlen. A pénzforgalmi kimutatást indokolt minél részletesebben 

elkészíteni, legtöbbször a havi vagy negyedéves kimunkálást alkalmazzuk. Ez alapján 

vizsgálható a vállalkozás fizetőképessége, likviditása. Különösen olyan termelő- vagy 

szolgáltató cégek esetében indokolt a rövid távú pénzforgalom vizsgálata, ahol a bevételek 

szakaszosan, míg a kiadások folyamatosan képződnek, felmerülnek. A pénzforgalmi 

kimutatással egyidejűleg vizsgáljuk a hiteltörlesztést és a kamatfizetési is. A pénzforgalom 

pontos tervezésével egyben a rövid lejáratú hitelek felvétele is előre jelezhető. 

 

Feladatként jelentkezik tehát a bevételt adó források és a kiadással járó jövőbeni pénzáramok 

számszerűsítése, e pénzáramok összevetése, melynek eredményeként a pénzforgalmi 

egyenleget, azaz a nettó pénzáramot kapjuk. Elkészítésére, többfélre módszer kínálkozik. 

Részletezettségét – tartalmát és időtávját illetően egyaránt – a vállalatok maguk határozzák 

meg. Azt azonban hangsúlyozni szükséges, hogy a termelési folyamatokat és a vállalati 

sajátosságokat is figyelembe kell venni. A pénzforgalmi terv – a pénzáramok jellegét tekintve 
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– tartalmazhatja csak a folyamatos működés pénzáramait, de a finanszírozási és befektetési 

döntések pénzáramait is magában foglalhatja. Függetlenül attól, hogy az utóbbi pénzáramok 

szerepelnek-e a likviditási tervben, önálló tervként való elkészítésük szakmailag indokolt. 

Egyébként a bankok megkövetelik, hogy az üzleti tervben szerepeljenek. A pénzforgalmi terv 

elkészítésének folyamata a következők szerint összegezhető. 

 

Első lépés az időtáv konkretizálása. Mivel a terv a folyamatos működés forrásigényének 

számszerűsítését szolgálja, maximális időtávja egy évnél hosszabb nem, de rövidebb lehet. Az 

időtávval kapcsolatosan fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy a pénzforgalmi terv időtávja alatt 

egy naptári évet értünk, de például egy ötéves futamidejű beruházási hitel esetében a futamidő 

teljes időtávjára, éves bontásban el kell készíteni a pénzforgalmi tervet. Az üzemviteli hitelek 

igénylésénél negyedéves vagy havi bontásban kell elkészíteni a pénzforgalmi tervet. 

 

Második lépés a bevételek előrejelzése. A bevételek (pénzeszközállomány növekedése) 

számszerűsítése a befolyt árbevételre és az egyéb bevételekre, a pénzügyi műveletek 

bevételére és a rendkívüli bevételekre egyaránt kiterjed. Tartalmi részletezettségük a vezetés 

igényét kell, hogy kielégítse. Az eredményt érintő bevételek döntő hányadát az árbevétel 

pénzügyi realizálása adja, amelyet mérlegmódszerrel a rendelkezésünkre álló vevőállomány, 

vagy átlagos fizetési határidő és az eredményterv nettó árbevétele alapján határozunk meg. Az 

adott időegység bevételénél csak a követelésállományból befolyt bevételeket tüntetjük fel, 

amely megbontható folyó értékesítésből és vevőállományból befolyt árbevételre. Előbbi az 

adott időszakban történt értékesítést és pénzügyi teljesítést foglalja magában, míg utóbbi a 

korábbi időszakok értékesítéséből befolyt követelést tartalmazza. Az adott időszak befolyt 

követelése tehát az alábbi összefüggéssel számszerűsíthető: 

 

Befolyt követelés = 

Nyitóállomány (Követelések) + Kiszámlázott értékesítés – Záró vevőállomány 

 

Az, hogy egy adott időszak értékesítésének mekkora hányada folyik be az adott időszakban, 

és mekkora hányada tolódik a következő időszakra, a fizetési határidő határozza meg. Tény, 

hogy különbségek vannak a fizetési határidők tekintetében vevők, termékek, termékcsoportok 

stb. között, viszont a tervezést elvégezhetjük egy átlagos fizetési határidő 

figyelembevételével, amely meghatározható a korábbi időszakok tényadatai alapján. Ezt az 

átlagos fizetési határidőt figyelembe véve a következő összefüggést használhatjuk a záró 

vevőállomány meghatározására: 

 

(nap) határidő Fizetési
számanapjainak időszak  Az

árbevétele nettó sértékesítéidőszak Adott 
 ány  vevőállomZáró   

 

A pénzügyi vezetés fontos feladata az ellenőrzési funkció, a vevőállomány analitikus 

nyilvántartása, annak nyomon követése. Ezt a vonatkozó adózási jogszabályok is előírják 

(például áfa-val kapcsolatos elszámolás), de fontos szerepe van a terv-tény adatok 

összehasonlításában is. A vevőállomány nyilvántartásának egyik gyakran alkalmazott 

módszere a vevőállomány "kor" szerinti összetételének kimutatása. Ez választ ad arra, hogy a 

követelésállományból mekkora összegek, milyen részaránnyal, milyen hosszú időtartam alatt 

folytak be. E módszer alkalmazása is érzékeny az idényszerűségre. A vevőállomány kor 

szerinti nyilvántartásánál részletesebb analitikát igényel a tapasztalati mátrix alkalmazása, a 

vevők állományának figyelemmel kisérésére. A módszer lényege a következőképpen 

foglalható össze: a havi értékesítések adatait – táblázatos formában – összehasonlítjuk az 

adott értékesítésből eredő követelésállománnyal (7.7. táblázat). A táblázatban szereplő adatok 
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azt fejezik ki, hogy az adott hónap értékesítési árbevételéből a hónap végén mekkora összeg 

nem folyt be, azaz mekkora a követelésállomány. A követelésállományra vonatkozó adatok a 

pénzügyi realizálás mértékét és dinamikáját is kifejezik. Ezt, az abszolút értékek helyett, 

jobban szemlélteti a követelésállomány %-ban történő kifejezése. E viszonyszámok láthatók a 

7.8. táblázatban (Pupos és mtsai, 2010). 

 

7.7. táblázat: A követelésállomány kor szerinti összetétele 

Me.: millió Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

I. II. III. IV. V. VI. 

Kiszámlázott értékesítés 

(Árbevétel) 
10000 15000 16000 11000 14000 10000 

Követelésállomány a hónap végén 

I. 8000      

II. 5000 13500     

III. 2000 10500 14400    

IV. 0 3150 9280 9900   

V. 0 0 3200 8800 12600  

VI. 0 0 0 0 6600 8000 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

7.8. táblázat: A követelésállomány kor szerinti összetétele 

Me.: % 

Megnevezés 
Hónapok 

I. II. III. IV. V. VI. 

Követelésállomány a hónap végén 

I. 80      

II. 50 90     

III. 20 70 90    

IV. 0 21 58 90   

V. 0 0 21 80 90  

VI. 0 0 0 0 60 80 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

Értelmezzük a számadatokat az I. hónap értékei alapján. Megállapítható, hogy a januári 

értékesítésből a hónap végéig 20%, február végéig 50%, március hónap végéig 80% fog 

befolyni, a fennmaradó 20% április hónapban realizálódik. A fenti logikából következik, hogy 

ha a vállalati intézkedések eredményeként a követelések konvertálása stabil, akkor a nyilak 

mentén szereplő értékek megközelítőleg azonos értékeket képviselnek. Ha – bármely átló 

mentén lefelé haladva – az értékek nőnek, akkor a követelésállomány átlagos futamideje nő, 

ami működési zavart jelez. Az értékek csökkenése a követelések gyorsabb megtérülését jelzi, 

ez viszont a működési ciklus idejére, és ezen keresztül, a finanszírozási igény csökkentésére 

gyakorol kedvező hatást. 

 

Az egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevétele és a rendkívüli bevételek a kapcsolódó 

tervrészeknél (eredményterv) kerültek megtervezésre, átvezetésük onnan történik a 

pénzforgalmi tervbe. 
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Az eredményt nem érintő bevételek előrejelzése az adott időszakhoz kapcsolódóan külön 

kigyűjtéssel történik. Olyan tételekről van tehát szó, amelyek az eredménytervben nem 

szerepelnek, de pénzügyi realizálásukkal számolni kell, például adó-visszatérítés, a vállalat 

által kezelt idegen pénzeszközök, befizetett tőkeemelés, céltámogatások, a fizetendő áfa. 

 

Az előzőekben vázolt tételek összefoglalására szolgál a 7.9. táblázat. 

 

7.9. táblázat: A bevételek tervezett alakulása 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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              

      - Tárgyhavi bevétel áfa-ja              

      - Vevőállomány áfa-ja              

Egyéb eredményt nem érintő bevétel              

Eredményt nem érintő bevétel összesen              

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN              

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

A pénzforgalmi terv összeállításának negyedik lépése a kiadások előrejelzése. A kiadások 

döntő hányadát a folyamatos működéssel kapcsolatos kiadások, mint eredményt érintő tételek 

teszik ki. E kiadások az eredmény számításánál szereplő termelési költségek és ráfordítások 

pénzforgalmi megfelelői. A kiadások kisebb hányadát adják az eredményt nem érintő 

gazdasági eseményekkel kapcsolatos kiadások. 

 

Az eredményt érintő folyó működés kiadásai tehát az eredményt érintő tételek pénzügyi 

realizálását jelentik. A pénzforgalmi szemlélet miatt a tervezett tételek és a pénzügyi 

realizálás között jelentős eltérések lehetnek. Jól példázza ezt a szállítók felé esedékes 

kötelezettségek alakulása, amit külön tételként, beszerzési kiadások (ami nem más, mint az 

anyagjellegű költségek pénzügyileg rendezett összege) címén – aminek a részletezettsége 

követi az anyagbeszerzési tervét – külön, önállóan is szerepeltetnek a pénzforgalmi tervben. A 

szállítóállomány számszerűsítése szintén a mérleg-egyenlet összefüggései alapján történhet. 

 

Beszerzési kiadás = Nyitó szállítóállomány + Beszerzés – Záró szállítóállomány 

 

A beszerzési kiadások és a hozzá kapcsolódó szállítóállomány tervezését elvégezhetjük egy 

átlagos fizetési határidő figyelembevételével is – hasonlóan a vevőállomány tervezéséhez. Ezt 

az átlagos fizetési határidőt figyelembe véve a következő összefüggést használhatjuk a záró 

szállítóállomány meghatározására: 

 

(nap) határidő Fizetési
számanapjainak időszak  Az

költsége beszerzésiidőszak Adott 
 lomány szállítóál Záró   
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Az eredményt érintő további kiadási tételeket (például munkabérköltség, fizetendő 

társadalombiztosítási kötelezettség) a költségtervek alapján, azok időbeli realizálását és a 

kötelezettségek pénzügyi teljesítésének határidejét érintő kapcsolódó jogszabályi előírásokat 

is figyelembe véve ütemezzük a pénzfogalmi tervben. A különböző adóbefizetéseket a tartós 

passzívával záró adóknál a mérlegmódszer, a negyedév végén 0-val záró adóknál pedig az 

elszámolandó összeggel kalkuláljuk. A pénzügyi műveletek ráfordításaihoz az 

eredménytervből nyerünk adatokat, míg a rendkívüli ráfordítások és az egyéb folyó kiadások 

meghatározásához külön kigyűjtést alkalmazunk. 

 

Az eredményt nem érintő kiadások között kell szerepeltetni azon pénzmozgásokat, amelyeket 

alapvetően a menedzsment és a tulajdonosok döntései – közvetlenül vagy közvetetten – 

határoznak meg. E kiadások kapcsolódhatnak a folyamatos működéshez is, például üzemviteli 

hitelek törlesztése, adók fizetése, de lehetnek a hosszú távú befektetési döntések vagy a 

vállalat osztalékpolitikájának következményei is, például befektetett eszközök állományának 

bővítése (beruházások), osztalékfizetés, hosszú lejáratú hitelek törlesztése stb. Ezeket a tételek 

általában külön kigyűjtéssel, az osztalékfizetést az eredménytervből, míg a hiteltörlesztést a 

mérlegtervből határozhatjuk meg. 

 

A kiadások tervezésének egy lehetséges struktúráját a 7.10. táblázatban foglaltuk össze. 

 

7.10. táblázat: A kiadások tervezett alakulása 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

Anyagjellegű (beszerzési) kiadások              

     - Folyó vásárlásból              

     - Szállítóállományból              

Személyi jellegű kiadások              

Egyéb kiadások              

Eredményt érintő kiadások összesen              

Nyitó szállítóállomány              

Záró szállítóállományból              

Visszaigényelhető áfa              

Eredményt nem érintő egyéb kiadások               

Eredményt nem érintő kiadások összesen              

KIADÁS MINDÖSSZESEN              

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

Az adott időszak működési pénzáramát a folyó termelés bevételeinek és kiadásainak 

egyenlege adja. Ha az így kapott működési pénzáram pozitív, az növeli a nyitó pénzkészlet 

értékét, ha negatív csökkenti azt. Ha összességében a nyitó pénzkészlet és a működési 

pénzáram összege negatív, finanszírozási igény merül fel. 

 

A finanszírozási igény számszerűsítése, összhangban az előzőekben elmondottakkal két 

területet érint: 

 a folyamatos működés forrásigényét; 

 a fejlesztés (beruházás) forrásigényét. 
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Ezek alapján a finanszírozási terv a következő befektetési és finanszírozási kérdésekre ad 

választ: 

 Mennyi a vállalkozás bővítéséhez szükséges beruházások és befektetések tőkeigénye, 

és milyen annak időbeli ütemezése? 

 Mennyi a forgóeszköz lekötés állományváltozása, és az igény milyen ütemezésben 

merül fel? 

 Mennyi a folyamatos működésből származó pénzeszköz osztalékra szánt és az után 

fennmaradó önfinanszírozásra igénybe vehető összeg? 

 Mikor és milyen nagyságrendben válnak szükségessé a pótlólagos források bevonása 

tőkeemelés és/vagy hosszú és rövid távú hitelfelvétel formájában (Maczó, 1999)?  

 

A forrásigény, azaz a finanszírozási igény számszerűsítésénél a működési pénzáramot az 

úgynevezett minimális, vagy biztonsági pénzkészlet összegével korrigáljuk, csökkentjük. Ha a 

nyitó pénzkészlet és a működési pénzáram összege, csökkentve a biztonsági pénzkészlet 

értékével, negatív, finanszírozási igény lép fel, ellenben belső forrásképződésről beszélünk, 

amely alkalmas más tételek finanszírozására. A számítás menete a következő: 

 

Finanszírozási igény = Nyitó pénzkészlet + Működési pénzáram – Biztonsági pénzkészlet 

 

Amennyiben a felvett hitelek kamatfizetési kötelezettsége is fennáll, akkor a számszerűsített 

kamat és törlesztő részlet összegével korrekciót kell végrehajtani, növelni szükséges a 

forrásbevonás összegét. E módosított finanszírozási igény a kummulatív finanszírozási igény. 

 

Kummulatív finanszírozási igény = Finanszírozási igény – Fizetendő kamat – Hiteltörlesztés 

 

Amennyiben a kummulatív finanszírozási igény előjele negatív, forrásbevonásra van szükség, 

ellenben forrásképződésről beszélünk. Ha forrásbevonásra van szükség, minimum a 

kummulatív finanszírozási igény abszolút értékű összegének megfelelő hitelt kell felvenni. 

Ebben az esetben a záró pénzkészlet a biztonsági pénzkészlet értékével egyenlő. A záró 

pénzkészlet számítása a következő összefüggések alapján történhet: 

 

Záró pénzkészlet = 

Nyitó pénzkészlet + Működési pénzáram – Fizetendő kamat – Hiteltörlesztés 

 

Záró pénzkészlet = 

Kummulatív finanszírozási igény + Hitelfelvétel + Biztonsági pénzkészlet 

 

Az elmondottakat a 7.11. táblázatban foglaltuk össze. 
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7.11. táblázat: A folyamatos működés forrásigényének számszerűsítése 

Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

Nyitó pénzkészlet              

Működés pénzárama              

Biztonsági pénzkészlet*              

Finanszírozási igény              

Fizetendő kamat              

Hiteltörlesztés              

Kummulatív finanszírozási igény              

Hitelfelvétel              

Záró pénzkészlet              

*Biztonsági pénzkészlet: az a pénzeszközállomány, amely alá a pénzkészlet nem csökkenhet. 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

A fejlesztés (beruházás) forrásigényének számszerűsítése a pénzügyi befektetések, a 

beruházások és a kapcsolódó forgótőkealap-feltöltés forrásigényének kimutatását jelenti. A 

pénzgazdálkodás elveinek tárgyalásánál megismertük a normatívitás elvét. Emlékezzünk rá, 

hogy a normatívitás elve a forrás összetételére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. Mindez azt 

jelenti tehát, hogy a hosszú lejáratú hitelek elnyerésének egyik feltétele a saját erő minimális 

nagyságát írja elő. Ez általában 25%-ot jelent, a fejlesztési költség %-ában kifejezve. Az 

összegre vonatkozó előíráson túl kötött a források felhasználásának sorrendje is. Először a 

saját erő, majd az állami támogatás, és csak ezután kerülhet sor a hitel felhasználására. A 

hiteligény kimutatása a fejlesztés anyagi-műszaki összetételének részletes számszaki 

bemutatásával történik (Pupos és mtsai, 2010). Ezt szemlélteti a 7.12. táblázat egy példán 

keresztül. A táblázat – tartalmát tekintve – a gyakorlatban is használt nyomtatványéval 

azonos, csak nem olyan részletes. Az építmény esetében eltekintettünk annak részletezésétől. 

A főösszegek meghatározása a táblázatban nyomon követhető. A hiteligény és forrásszerkezet 

kimutatásán kívül a finanszírozás ütemezését is meg kell adni, és ki kell mutatni a fejlesztés 

gazdasági hatásait a vállalat egészére vonatkozóan is. 

 

7.12. táblázat: A fejlesztés forrásigénye 

Me.: ezer Ft 

S.sz. Megnevezés Összeg 
Saját erő Egyéb (pl. 

támogatás) 
Hitel 

Eszköz Pénz Összesen 

1. Építmény 36 702 - 9 331 9 331 - 27 371 

2. Gépek, berendezések 19 629 - - - 12 000 7 629 

3. Egyéb 4 267 - 4 267 4 267 - - 

4. Beruházási költség (1+2+3) 60 598 - 13 598 13 598 12 000 35 000 

5. Tartós forgóeszköz 1 650 - 1 650 1 650 - - 

6. Fejlesztési költség (4+5) 62 248 - - - - - 

7. Egyéb fejlesztési célú kifizetés - - - - - - 

 
Ebből: - Áfa 

            - Egyéb 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8. Fejlesztés összes pénzigénye 62 248 - 15 248 15 248 12 000 35 000 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

Az előzőkben tárgyalt tervadatok birtokában kerülhet sor a teljes, illetve végleges 

pénzforgalmi terv összeállítására. A teljes pénzforgalmi terv – a fejlesztés és folyamatos 

működés pénzforgalmát együttesen tartalmazza – összegzi mindazt, amit az előzőekben 
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megfogalmaztunk. A vállalat pénzforgalmi tervének egy lehetséges struktúráját fogalja 

magába a 7.13. táblázat. 

 

7.13. táblázat: A vállalat pénzforgalmi terve 

me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

Nyitó pénzkészlet              

Működés pénzárama              

Tőkebefektetés              

ÁFA egyenleg              

Nettó pénzáram              

Biztonsági pénzkészlet              

Finanszírozási igény              

Fizetendő kamat              

  - Éven belüli hitelé              

  - Éven túli hitelé              

Hitel törlesztése              

  - Éven belüli hitel              

  - Éven túli hitel              

Kummulatív finanszírozási igény              

Hitelfelvétel              

  - Éven túli              

  - Éven belüli              

Záró pénzkészlet              

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

A nettó pénzáram a vállalat egészére vonatkozóan az összes bevétel és összes kiadás, azaz a 

működési pénzáram, a tőkebefektetés és az áfa egyenleg egyenlegeként definiálható. Ez az az 

összeg, amely – az előjele függvényében – növeli vagy csökkenti az adott időszak nyitó 

pénzkészletét. A vállalati szinten értelmezett kummulatív finanszírozási igény tartalma bővül 

az éven túli kötelezettségek esedékes kamatának és törlesztő részletének összegével. Fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy a pénzforgalmi terv, az eredményterv és a vagyonmérleg egyes 

tételei között kötelező számszaki egyezőségek vannak. Ilyen egyezőség például: a 

pénzforgalmi terv XII. havi záró pénzkészlete meg kell, hogy egyezzen a vagyonmérleg záró 

pénzkészletével; a rövid lejáratú hitelek záró állománya azonos kell, hogy legyen a 

pénzforgalmi tervben szereplő összes felvett és törlesztett hitel összegének egyenlegével; a 

pénzforgalmi tervben a fizetett kamatok összege meg kell, hogy egyezzen az 

eredménykimutatásban szereplő pénzügyi műveletek ráfordításaival. 

 

A pénzforgalmi terv elsősorban a rövid távú pénzügyi intézkedések meghozatalánál az 

operatív irányításban bír kiemelkedő jelentőséggel. A vállalkozások közép és hosszú távú 

likviditási és pénzügyi irányításához viszont a pénzszükségleti és pénzfedezeti terv 

(finanszírozási terv) nyújt megfelelő alapot (Maczó, 1999). 

 

 

7.3. Mérlegterv 

 

A mérleg egy adott időpontra vonatkozóan a vállalat vagyonát mutatja be kétféle vetületben, 

pénzértékben. Az eszközök a vagyon megjelenési formája szerint, a források a vagyon eredete 

szerinti csoportosítást tükrözik. A mérlegterv a vállalkozás tervezett befektetési és 

finanszírozási döntéseinek a vállalkozás eszköz és forrás struktúrájára gyakorolt hatását 

tükrözi, ezért elkészítésének célja ezen hatások kimutatása (Maczó, 1999). A tervezési feladat 
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elvégzése során valamennyi mérlegsorra vonatkozóan nem jelölhető meg általános érvényű 

tervezési eljárás, módszer. Alapelvként azonban azt elfogadhatjuk, hogy a tervezési időszakra 

vonatkozó részletes információk birtokában lehet csak – az adott mérlegtételre vonatkozóan – 

a legcélravezetőbb tervezési eljárást megválasztani. 

 

Az eszközök és források legfontosabb vertikális és horizontális összefüggéseit a 7.4. ábra 

szemlélteti. 

 

 

7.4. ábra: A mérleg vertikális és horizontális összefüggései 

Forrás: Maczó, 1999 

 

Az eszközök és források tervezett horizontális kapcsolatainak szemléltetése érdekében a 

mérlegterv néhány kiemelt tervezett pénzügyi mutatót is tartalmaz. A mérlegterv nem más, 

mint a tervidőszak utolsó napjára vonatkozóan összeállított mérleg (7.14. táblázat). A 

mérlegterv összeállításához módszertanilag a mérleg összeállítás könyvviteli folyamatait 

alkalmazzuk. A tényleges gazdasági eseményeket a terv szerinti gazdasági események 

helyettesítik. A mérlegterv összeállításakor a finanszírozási alapelvek érvényesülését is 

mutatószámok segítségével világosan szemléltetni szükséges (Maczó, 1999). 

 

Az üzleti terv egyes részeinél leírtak alapján belátható, hogy a mérlegterv nem élhet önálló 

életet, az üzleti terv-részek nagyon sok esetben tartalmaznak olyan tételeket, amelyek az 

eszköz- és forrás-állománnyal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban vannak. Az egyes 

tételek tervezésénél a leggyakrabban alkalmazható tervezési eljárás a már megismert 

mérlegegyezőség elve, melynek általános összefüggése az alábbi: 

 

Záró állomány = Nyitó állomány + Állománynövekedés – Állománycsökkenés 

 

Természetesen figyelembe kell venni az egyes tételek és a vállalkozás sajátosságait is. A 

mérlegmódszer mechanikus alkalmazását kerülni kell. A továbbiakban Pupos és mtsai (2010) 

alapján csak a leginkább jellemző állományváltozási mozgásformákat tárgyaljuk, nem 

törekszünk a teljességre. 
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7.14. táblázat. Tervezett vagyonmérleg felépítése 

Megnevezés 

Előző időszak 

tényadatai 
Tervidőszak 

Záró Nyitó Záró 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK    

I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

I/1 Szellemi termékek    

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK    

II/1. Ingatlanok    

II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek    

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek    

II/4. Tenyészállatok    

II/5. Beruházások, felújítások    

III. BBEFEKTETETT PÉNZÜGYI SESZKÖZÖK    

B. FORGÓESZKÖZÖK    

I. KÉSZLETEK    

I/1. Anyagok     

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek    

I/3. Növendék, hízó és egyéb állatok    

I/4. Késztermékek     

I/5. Áruk    

II. KÖVETELÉSEK    

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból    

II/5 Egyéb követelések    

III. ÉRTÉKPAPÍROK    

IV. PÉNZESZKÖZÖK    

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK    

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN    

D. SAJÁT TŐKE    

I. JEGYZETT TŐKE    

III. Tőketartalék    

IV. Eredménytartalék    

VII. Mérleg szerinti eredmény    

E CÉLTARTALÉKOK    

F. KÖTELEZETTSÉGEK    

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

I1/4. Beruházási és fejlesztési hitelek    

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

III/2. Rövid lejáratú hitelek    

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból    

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek    

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK    

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN    

Forrás: Saját szerkesztés a Számviteli törvény alapján 
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7.3.1. Az eszközök tervezése 

 

A befektetett eszközök értéke a mérlegmódszer felhasználásával tervezhető meg. A 

befektetett eszközökön belül az immateriális javak és a tárgyi eszközök tervezésénél a nettó 

érték tervezéséhez a bruttó érték és az ÉCS alakulását is tervezni kell (lásd 7.3. táblázat). 

 

Az immateriális javak állományváltozásának okai egyediek, az adott vállalatra jellemzőek. A 

tervezés alapjául a tervezett gazdasági események (például terven felüli értékcsökkenési 

leírás, a szoftver elavulása miatti selejtezés, a K+F tevékenységek aktivált költsége) 

szolgálnak. 

 

A tárgyi eszközök állománybővülése a vállalat beruházási, fejlesztési tervében jelenik meg. 

Értékük csökkenésének jogcímei lehetnek, például az értékcsökkenési leírás, selejtezés, 

értékesítés, ellenérték nélküli átadás. A jogcím egyben azt a terv-részt is kijelöli, ahol azt 

tervezni kellett, például ellenérték nélküli átadás esetén a nyilvántartott értéket rendkívüli 

ráfordításként kell elszámolni. 

 

Befektetett pénzügyi eszközöknél nem válik el a bruttó és a nettó érték, lehetséges 

növekedéseket és csökkenéseket kell számításba venni. A befektetett pénzügyi eszközök 

forgalma a vezetési döntések ismeretében tervezhető. A hozott döntéseknek megfelelően 

történhet a növekedések és csökkenések számbavétele. 

 

A forgóeszközök tervezése szintén a mérlegmódszerrel történik. A készleteket a mérlegterv 

készítésénél két nagy csoportra osztjuk, a vásárolt készletekre és a saját termelésű készletekre. 

Mindkét csoport tervezéséhez a szükséges információk a vállalat értékesítési, termelési és 

anyagszükségleti tervében szerepelnek. A vásárolt készletek tervezése a termeléshez 

szükséges alapanyagok és az egyéb anyagok, kereskedelmi áruk tervezését foglalja magában. 

Az anyagok esetében a bővülést a beszerzés, a fogyást a felhasználás okozza. A felhasználás 

forintosításához az egységárra is szükség van. A kereskedelmi áruk tervezésénél a 

zárókészlettel kezdünk, amit az inputok között megadott forgási idő alapján tervezünk, az 

ELÁBÉ-t használva forgalmi adatnak. A saját termelésű készletek tervezése a nyitó saját 

termelésű készlet és az eredménytervbeli készletváltozás alapján történik. 

 

A követelésekhez tartozó mérlegtételek közül a legnagyobb arányt a vevőkkel szembeni 

követelésállomány adja. A vevőállomány tervezhető a forgási idő alapján, és a tapasztalati 

mátrix felhasználásával. Az egyéb követelések tervezése – az állomány heterogenitása miatt – 

nehéz. A rendelkezésre álló tervévi információk és a bázisidőszaki adatok alapján becsüljük 

meg az időszak záró állományát. 

 

Az értékpapírok állományváltozását szintén a vezetői döntések alapozzák meg. Az állomány 

csökkenésnél kiemelten kell kezelni az elszámolt értékvesztés összegét, figyelembe véve a 

vonatkozó törvényi előírásokat is.  

 

A pénzeszközök állományának alakulását a pénzforgalmi tervben követhetjük nyomon. 

Amennyiben számszaki hiba nincs a pénzfogalmi tervben, és biztosított az egyes terv részek 

közötti tartalmi összefüggés, a pénzforgalmi tervben szereplő záró pénzkészlet meg kell, hogy 

egyezzen a mérlegtervben szereplő pénzeszközök záró állományával. 

 

Az aktív időbeli elhatárolások a tervezett gazdasági események alapján, a Számviteli törvény 

kapcsolódó előírásait is figyelembe véve tervezhetők. 
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7.3.2. A források tervezése 

 

A saját tőke állományának alakulását azon gazdasági események okozzák, amelyek részben 

az eredménytervben és a pénzforgalmi tervben szerepelnek. Ezen túlmenően figyelembe kell 

venni a Számviteli törvény által biztosított kereteket is. A változás okai a legtöbb esetben 

vezetői döntésekben vagy jogszabályi előírásokban keresendők, például a jegyzett tőke 

felemelése, a vissza nem térítendő állami támogatás tőketartalékba helyezése. 

 

A céltartalék tervezésénél az óvatosság elvének eleget téve járunk el, a kapcsolódó kockázati 

tényezők és törvényi előírások figyelembevétele mellett. A tervezésnél a termelési- és bevételi 

tervekben szereplő adatokat vesszük alapul. Fontos annak ismerete, hogy tervezése nem jár 

pénzmozgással! 

 

A hosszú lejáratú kötelezettségek tervezésénél figyelembe kell venni a nyitó állományt, a 

tárgyidőszaki törlesztő részleteket. A kapcsolódó alapadatok a fejlesztési-, beruházási tervben 

és a pénzforgalmi tervben megtalálhatók. 

 

A vevőtől kapott előlegek tervezése a már említett mérlegmódszerrel történhet. 

 

A szállítóállomány tervezése a pénzforgalmi tervben leírtaknak megfelelően a mérleg 

módszerrel tervezhető. 

 

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök egyrészt a nyitó állomány adatainak ismeretében, 

másrészt a pénzforgalmi tervben szereplő hitelfelvétel és hiteltörlesztés címsorok alatt 

szereplő forgalmi adatok alapján tervezhető mérleg módszerrel. Ennek megfelelően: 

 

Záró hitelállomány = Nyitó hitel állomány + Hitelfelvétel – Hiteltörlesztés 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szintén több tényezőből tevődnek össze. A 

jelentősebb tételekhez kapcsolódóan kiemeljük: A munkavállalókkal szembeni 

kötelezettségek tervezéséhez a munkaerő-felhasználási terv szolgál alapul. A 

társadalombiztosítási kötelezettségek állománya az előző tétel alapján tervezhető. Az 

adótartozásokat az adózás rendjének megfelelően kell tervezni. Az egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek tervezése a bázisév adatainak felhasználásával történhet úgy, hogy a 

jelentősebb tervidőszaki változások hatásaival korrigálunk. 

 

A passzív időbeli elhatárolások tervezésénél – értelemszerűen – az aktív időbeli 

elhatárolásoknál említettek az irányadók. 

 

 

7.4. Egyéb pénzügyi mutatók, információk 

 

7.4.1. A cash flow terv 

 

A gazdálkodáson belül három alapvető tevékenység, a folyamatos működés, a befektetés és a 

finanszírozás különíthető el. A folyamatos működés a vállalkozás alapvető, jövedelemtermelő 

tevékenysége. A befektetési tevékenység a befektetett eszközök beszerzését és értékesítését 

foglalja magában. A finanszírozás pedig az a tevékenység, amelynek eredményeképpen 

változások következnek be a vállalkozás saját és idegen forrásai mértékében és 

összetételében. A három gazdálkodási folyamat összhangját a pénzeszközök biztosítják. A 



110 

cash flow kimutatás a pénzeszközök állományában az adott időszakban bekövetkezett 

változásokra irányítja a figyelmet. Bemutatja a vállalkozásba be- és kiáramló pénzeszközök 

legfontosabb forrásait és felhasználásait (Maczó, 1999). 

 

A vállalkozás pénzbevételének legfontosabb forrása a termékek és szolgáltatások értékesítése. 

Hosszabb távon teljesülnie kell annak a követelményeknek, hogy a folyó gazdálkodás több 

pénzt hozzon, mint amennyi kiadást igényel. A pénzeszközök növekedésének másik forrása 

az alaptőke emelése és a hosszú távú kötelezettségek vállalása. Ezeken túl a pénzeszközök 

növekedése származhat az épületek, gépek, berendezések és más hosszú távú befektetések 

eladásából is (Maczó, 1999). 

 

A pénzeszközök szokásos felhasználása egyrészt a tőketulajdonosok részére történő 

osztalékfizetés, másrészt a hosszú lejáratú kötelezettségek (kölcsönök, hitelek) visszafizetése. 

Folyamatos jövőbeli működést, növekedési perspektívát feltételezve a vállalkozás 

pénzeszközeinek jelentős felhasználását jelenti az új befektetett eszközök létesítése, 

beruházások megvalósítása és az azzal együtt járó forgóeszköz-bővítés. Ugyanakkor a más 

vállalkozásba történő hosszú távú befektetés is hasonlóan érinti a pénzeszközök állományát 

(Maczó, 1999). 

 

A kapcsolódó szakirodalomban többféle cash flow számításával találkozhatunk. A 

továbbiakban a cash flow elkészítésének általános, elméleti összefüggéseivel foglalkozunk, és 

példaként Pupos (2010) által összefoglaltak nyomán a pénzeszköz bázison számított cash 

flow-t ismertetjük. A téma tárgyalásánál az alapvető számviteli ismereteket nem 

nélkülözhetők, azokra nagymértékben támaszkodni kell. Konkrétabban fogalmazva, a mérleg 

összefüggéseire és a gazdasági események mérlegre gyakorolt hatásainak ismeretére van 

elsősorban szükség. Kiindulásul vegyük a mérleg sémáját és az alapvető összefüggéseket. A 

mérleg kötelező egyezőségéből kiindulva az alábbi összefüggés írható fel: 

 

ESZKÖZÖK (E) = FORRÁSOK (F) 

 

Ezek után csoportosítsuk a mérleg tételeit a pénzeszközökre gyakorolt hatásukat tartva szem 

előtt (7.5. ábra). 

 
ESZKÖZÖK(E)

Pénzeszközök (P)

Aktív időbeli elhatárolások (AIE)  

Befektetett eszközök  (BFE)

Forgóeszközök (FE ) Nem pénz formájában meglévő forgóeszközök (NPFE)

FORRÁSOK (F) 

Saját tőke (ST) Mérleg szerinti eredmény (ME) 

Egyéb saját tőke (EST) 

Céltartalék (CT) 

Hátrasorolt kötelezettségek (HSK) 

Hosszú lejáratú kötelezettségek (HLK) 

Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) 

Passzív időbeli elhatárolások (PIE)  

7.5. ábra: Eszközök és források bontása 

Forrás: Pupos, 2010 
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Ez után vázoljuk fel a mérleg két oldalának kötelező egyezőségét a 7.5. ábra jelöléseit 

felhasználva. 

 

BFE + NPFE + P + AIE = ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE 

 

A továbbiakban fejezzük ki a pénzeszközöket: 

 

P = (ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE) – (BFE + NPFE + AIE) 

 

A fenti összefüggést az abban szereplő elemek tartalma miatt célszerű úgy rendezni, hogy a 

befektetések és azok forrása alkosson egy csoportot. A többi elem viszont a forgótőke 

összetevőit adja. Ez az átrendezés elégíti ki azt az alapelvet, hogy a befektetések által 

gerjesztett pénzáramokat reálisan fogalmazzuk meg. Ennek a követelménynek felel meg a 

pénzeszköz bázison számított cash flow. Az elmondottaknak megfelelően adódik a következő 

egyenlet: 

 

P = (EST + ME + HSK + HLK – BFE) + (CT + RLK + PIE – NPFE – AIE) 

 

 Befektetések és forrásaik  Folyamatos működés eszközei és forrásai 

 

Ha az előző kifejezés igaz az elemek értékének összegére, akkor igaznak kell lennie azok 

változásaira (Δ) is. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy: 

 

ΔP = Δ(EST+ ME + HSK + HLK – BFE) + Δ (CT + RLK + PIE – NPFE – AIE) 

 

A változás alatt az év eleji és év végi állományérték-különbözeteket értjük. Mivel arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy a pénzáramlást a fenti elemek változása hogyan érinti, ezért 

célszerű, ha azok hatását konkrétabban is megvizsgáljuk. Ennek tesz eleget a 7.6. ábrán 

közölt elvi sémánál követett csoportosítás. A mérleg két oldalának matematikai egyenletként 

történő értelmezése szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a valós pénzáramot 

megfogalmazhassuk. Az egyes elemek állományértékének változása ugyanis nem feltétlenül 

jár együtt tényleges pénzmozgással, azaz nem lesz kiadás vagy bevétel. A 7.6. ábrán található 

elvi sémában a „+” és „–” előjelek azokat a korrekciókat jelölik, amelyek a számviteli 

elszámolás rendszere miatt szükségesek annak érdekében, hogy a számvitelnek a cash flow 

szempontjából a „torzító” hatását kiküszöböljük. 

 

Az eredménykimutatás első tétele az árbevétel. Előfordulhat az, hogy az árbevétel bizonyos 

hányada pénzügyileg nem realizálódik. Mivel a számviteli eredménykimutatás ezt nem veszi 

figyelembe, a pénzáramlás szempontjából az árbevételhez kapcsolódó mérlegtétel – 

követelések – állományértékének változásán keresztül kell a korrekciót elvégezni. Mindig 

gondolni kell tehát arra, hogy az egyes tételeknek milyen kapcsolata van a pénzáramlással. A 

cash flow elkészítésének alapja a mérleg és az eredménykimutatás. Hangsúlyozni kell 

azonban, hogy a valós pénzügyi helyzetben a változás kimutatására egyéb szempontokra is 

tekintettel kell lenni. 
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 Megnevezés A változás hatása a pénzeszközökre 
 

1. Mérleg szerinti eredmény (ME)        

2. Amortizáció (A)        + 

3. BELSŐ FORRÁSKÉPZŐDÉS (1+2)        

4. Készletek (K)                         növekedése       

                                                   csökkenése       

5. Követelések (K)                     növekedése       

                                                   csökkenése       

6. Értékpapírok (ÉP)                  növekedése       

                                                   csökkenése       

7. Aktív időbeli elhatárolások (AIE) növekedése      

                                                           csökkenése      

8. NPFE változása (4+5+6+7)         

9. Céltartalék (CT)                         növekedése      

                                                       csökkenése      

10. Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) növekedése     

                                                                   csökkenése     

11. PIE                                                       növekedés      

                                                                   csökkenése     

12. RLK állományváltozása (9+10+11)        

 

13. PÉNZESZKÖZ A FOLYAMATOS MŰKÖDÉSBŐL (3+8+12)    

14. Pénzeszköz egyéb forrásból 

                                   BFE csökkenése       

                                   HSK növekedése      + 

                                   HLK növekedése      + 

                                   EST  növekedése       

                                            csökkenése       

15. PÉNZESZKÖZ EGYÉB FORRÁSBÓL ÖSSZESEN (14)    

 

16. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (13+15)    

17. Pénzeszközök felhasználása 

                     Beruházásra         

                     HLK törlesztése        

                     Osztalékra          

18. PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN (17)    

 

19. NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN (16-18)    

 

7.6. ábra: A pénzügyi helyzetváltozás kimutatásának elvi sémája 

Forrás: Pupos, 2010 

 

A vázolt cash flow, tartalmát tekintve végső soron három részre tagolható. Az első a 

pénzeszközöknek az a mennyisége, amely a folyamatos működésből származik. A második az 

egyéb forrásokból származó pénzeszközök forrását adja, azaz a különböző jogcímeken a 

vállalkozásba beáramló pénzeszközök forrását tünteti fel. Ezen túlmenően, ebben a 

csoportban kerül sor a szükséges korrekciók elvégzésére is. A harmadik csoport a 

pénzeszközök felhasználása, ami a befektetés eredményeként realizálódik, végső soron az 

adózott eredmény felhasználására ad információt. Tehát azon tételeket tartalmazza, amelyek a 

vállalkozás számára végleges pénzlekötéssel, illetve pénzkiáramlással járnak. 
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A 7.15. táblázat egy a számviteli törvény által elfogadott cash flow felépítést mutat be 

részletesen. 

 

7.15. táblázat. Tervezett cash flow felépítése 

Megnevezés Tervezett értékek 

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS  

1. Adózás előtti eredmény  

2. Elszámolt amortizáció  

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás  

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete  

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye  

6. Szállítói kötelezettség változása  

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása  

8. Passzív időbeli elhatárolások változása  

9. Vevőkövetelés változása  

10. Forgóeszközök változása  

11. Aktív időbeli elhatárolások változása  

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)  

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés  

II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS  

14. Befektetett eszközök beszerzése  

15. Befektetett eszközök eladása  

16. Kapott osztalék, részesedés  

III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS  

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele  

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele  

19. Hitel és kölcsön felvétele  

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása  

21. Véglegesen kapott pénzeszközök  

22. Részvénybevonás, tőkekivonás  

23. Kötvény- és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése  

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése  

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  

26. Véglegesen átadott pénzeszköz  

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása  

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)  

Forrás: Saját szerkesztés a Számviteli törvény alapján 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a cash flow összefoglalja, egy táblázatban tartalmazza 

mindazt, ami az eredménykimutatásban és a mérlegben külön-külön megvan. Elkészítésének 

előnye elsősorban abban keresendő, hogy ráirányítja a figyelmet a vállalkozás pénzügyi 

döntéseinek, finanszírozási stratégiájának, osztalékfizetési politikájának erős és gyenge 

pontjaira. Legnagyobb előnyének azonban talán szemléletformáló hatását lehetne 

megemlíteni. 
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7.4.2. Fedezeti pont elemzés 

 

Egy vállalkozás jövedelemtermelő képességének alakulása szempontjából alapvető 

fontosságú a termelési költségek kategóriák szerinti számbavétele, valamint a 

költségtényezők, a forgalom és az eladási ár összefüggéseinek elemzése. Ennek módszere az 

ÁKFN (Árbevétel – Költség – Fedezet – Nyereség) struktúra és fedezeti pont elemzés. 

 

Az ÁKFN struktúra elemi: az árbevétel, a termelési költség (állandó és változó költség), a 

fedezet és a nyereség. A fedezeti elv abból indul ki, hogy az állandó költségek bizonyos 

határok között függetlenek az előállított termékmennyiségtől, ezért ezeket a nyereséggel 

együtt kell illetve célszerű kezelni. Ez azt jelenti, hogy az árbevételből a változó költségek 

levonása után fennmaradó rész kell, hogy fedezze a vállalkozás állandó költségeit, és az e 

feletti rész a nyereség. A jövedelem és az állandó költség összege a fedezeti hozzájárulás. A 

tartalmi összefüggéseket az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Állandó költség Változó költség

Nettó árbevétel = Termelési költség + Jövedelem

Az összefüggést átrendezve adódik:

Nettó árbevétel – Változó költség = Fedezeti hozzájárulás

Állandó költség Jövedelem  
 

A fedezetszámítás grafikus ábrázolását a 7.7. ábrán mutatjuk be, melynek segítségével jól 

szemléltethető a különböző kibocsátási és értékesítési volumenek mellett realizálható fedezeti 

hozzájárulás és a jövedelem (nyereség vagy veszteség) mértéke. A fedezeti diagramról 

leolvasható az árképzési elvek változásának eredménye és a költségcsökkentésből származó 

nyereség nagyságának alakulása. Ezen túl a diagram minden értékesített mennyiségre 

megadja az állandó, a változó és az összes költség, valamint az árbevétel kapcsolatát. A 

pontosan elkészített diagram megmutatja, hogy mennyit kell termelni és eladni ahhoz, hogy 

elérjük a fedezeti pontot, és hogy ehhez a szinthez milyen mértékű kapacitáskihasználás 

tartozik. Az elemzés segítségével tehát meghatározható a fedezeti pont, amely azt mutatja 

meg, hogy mekkora értékesítési volumen szükséges az összes változó és állandó költség 

fedezésére. A fedezet ott van, ahol az összes árbevétel és az összes költség egyenlő. A 

fedezeti pont fölötti további értékesítés mindaddig nyereséges lesz, amíg az eladási ár 

meghaladja az egy egység előállításához szükséges valamennyi költséget. 
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7.7. ábra: A fedezetszámítás grafikus ábrázolása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fedezeti pont elemzése során központi kérdés a fedezethez szükséges, vagyis a fedezeti 

ponthoz tartozó kibocsátás (értékesített termékmennyiség) pontos meghatározása. Ennek a 

volumennek (kritikus termékmennyiség) a számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján 

történik.  

 

költség  változóFajlagosár siÉrtékesíté

költség állandó Összes
nyiség termékmenKritikus


  

 

Vegyük észre, hogy a nevezőben szereplő érték az egységnyi termékre jutó fedezeti 

hozzájárulás: az eladási egységár és az egy termékre jutó változó költség különbsége az egy 

termékre eső fedezet, azaz a termékegység fedezete. 

 

költség  változóFajlagosár siÉrtékesítéfedezete égTermékegys   

 

Ily módon a fenti összefüggés az alábbi módon is felírható. 

 

fedezete égTermékegys

költség állandó Összes
nyiség termékmenKritikus   

 

Ameddig az eladási egységár nagyobb, mint az egységnyi mennyiségre jutó változó költség, a 

különbözet hozzájárul az állandó költségek fedezéséhez. E többletek révén a vállalkozás az 

összes állandó költségeit képes fedezni és ekkor eléri azt a pontot, amely fölött vállalati 

szinten már nyereséget termel. A vállalkozó különböző feltételeket próbálhat ki (különböző 

eladási árak, állandó és/vagy változó költségek), hogy megállapítsa, milyen hatással vannak 

ezek a fedezeti pontra és ebből következően a nyereségre. 

 

Az előzőekben a fedezeti pont elemzés lineáris megközelítését mutattuk be részletesen, amely 

azzal a feltételezéssel él, hogy az árbevétel és a költségek a kibocsátás függvényében 

lineárisan változnak. Utalnunk kell arra, hogy a kérdéskörnek létezik egy nem lineáris 
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összefüggése is, amely esetben két fedezeti pont is azonosítható. A kérdés e tekintetben nem a 

kritikus termékmennyiség, hanem az optimális – a maximális jövedelemhez tartozó – 

termékmennyiség meghatározása. 

 

Fel kell hívni a figyelmet a fedezeti összeg, fedezeti pont és a számviteli eredménykategóriák 

közötti összefüggésekre. A fedezeti összeg kell, hogy fedezet adjon a fel nem osztott 

költségekre, valamint a pénzügyi műveletek és a rendkívüli eredményre, amennyiben ezek 

eredménye negatív. A fedezeti összeg az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető: 

 

Fedezeti összeg = Nettó árbevétel – Értékesítés közvetlen költsége 

 

A fedezeti pont vállalati szinten – valamennyi tevékenységet összesítve – is értelmezhető és 

számítható. 

 

Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = Tervezett fedezeti összeg – Adózás előtti eredmény 

 

A fedezeti pontot adó árbevétel ismeretében nyílik lehetőségünk arra, hogy nyomon kövessük 

a vállalkozás eredményének időarányos alakulását, hogy az értékesítés és az árbevétel 

volumene időbeni alakulásának dinamikája hogyan közelít a tervezett eredményhez, a tervhez 

viszonyított eltérések alapján mely területek jelentik a szűk keresztmetszetet, hol van szükség 

célirányos, tudatos beavatkozásra.  

 

 

7.4.3. A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet elemzése 

 

Ez a tervrész végső soron a tervszámok alapján a vállalatvezetés számára készített 

elemzéseket tartalmazza, hatékony segédeszköz a terv-tény adatok összehasonlításánál 

(monitorizálásnál) használt elemző munkának. Számos kapcsolódó elemzés tartozik ide, 

melyeknek ismertetése most nem célunk
11

. Ezért csak a legfontosabbnak ítélt kérdéseket 

érintjük a teljesség igénye nélkül. 

 

A tervadatok alapján végzett vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet elemzése fontos 

információkat közvetít a vállalatvezetés és a forrásnyújtók felé egyaránt. A teljesség igénye 

nélkül, vázlatosan tekintjük át a kérdéskört. A pénzügyi mutatószámok közül csak a 

leggyakrabban alkalmazottakat tárgyaljuk. Béhm (1994) szerint a pénzügyi elemzés, a 

vállalkozások hatékonyságának, pénzügyi teljesítőképességének kifejezésére, minősítésére 

alkalmas. A gazdasági mutatók képzéséhez a legegyszerűbb eljárásoktól a legbonyolultabb 

módszerekig terjedő skálából lehet választani. Sok esetben gazdasági mutatóval felérő 

információt nyújt egy-egy abszolút értékben kifejezett szám is (például a nyereség abszolút 

értékű összege). A gazdasági mutatók egyben a statisztika különféle származtatott számai 

(viszonyszámok, indexek, átlagok) is. A gazdasági mutatókon azonban a közgazdasági 

szakirodalom szinte kizárólag a pénzügyi mutatókat érti, amelyek túlnyomórészt egyszerű 

arányszámokon alapulnak. 

 

Az üzleti terv pénzügyi elemzése esetén is ügyelni kell arra, hogy egymással csak tartalmilag 

azonos mutatók összehasonlításának van értelme. A pénzügyi elemzés alapját az 

összehasonlítás képezi, amely lehet időbeli és térbeli. Fontos sajátossága a pénzügyi 

elemzésnek továbbá, hogy az általános tendenciák kifejezésére alkalmas mutatók 

                                                 
11

 Ezeket az ismereteket részletesebben lásd a „Gazdasági elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzet vonatkozó 

fejezeteiben (Tarnóczi és mtsai, 2012) 
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számításához megfelelő hosszúságú időtáv kell, hogy rendelkezésre álljon. Az egy évre 

vonatkozó adatok csak az adott állapotot tükrözhetik. A több éves adatbázis a dinamikus 

összehasonlítást is lehetővé teszi. Mivel az elemzés alapja az összehasonlítás, a viszonyítási 

alapok helyes megválasztása fontos szempont kell, hogy legyen. A viszonyítás alapját 

képezhetik: 

 a korábbi évek mutatói; 

 az ágazatra jellemző, országos átlagok, vagy képzett mutatók; 

 a hasonló nagyságú és adottságú vállalat(ok) adatai; 

 a régióra jellemző mutatók; 

 a pénzintézetek által biztosított adatok stb. 

 

A pénzügyi elemzés legfontosabb adatbázisát az éves beszámoló részeit is képező tervrészek 

adják. Az eredményes elemzőmunka során az alábbi szempontok nagy hangsúlyt kapnak: 

 a mérleg és az eredménykimutatás adatainak ellenőrzése; 

 a mérleg és az eredménykimutatás olvasásának képessége, vagyis minden tétel 

összetételének, értékelésük módjának, a vállalat gazdasági tevékenységében 

játszott szerepének, más tételekkel való kapcsolatának, a lehetséges változások 

jellegének és jelentőségének ismerete; 

 a mérleg adatainak elemzési célokra történő átrendezése, kiegészítése,; 

 az abszolút és relatív eltérések meghatározása, az eltérések okainak kiderítése, 

számszerűsítése főleg az eredményre, a vagyoni helyzetre gyakorolt hatást kell 

kimutatni; 

 az eltérések okok szerinti csoportosítása; 

 a végső következtetések levonása, és az azokhoz kapcsolódó intézkedések 

megtétele. 

 

A vagyoni helyzetről készített elemzés alapadatai a mérlegből, a jövedelmi helyzetről az 

eredménykimutatás adatbázisából számított mutatók, a vállalat pénzügyi helyzetéről a mérleg 

és az eredménykimutatás együttes adataiból nyerhetünk információkat. A rendelkezésre álló 

adatbázis alapján készült elemzés lehet: 

 Átfogó elemzés: Általában csak a változás mértékét és irányát kifejező mutatókat 

tartalmazza, az azt kiváltó okok kevésbé részletezettek. 

 Értékmutatókon alapuló elemzés: Az ok-okozati összefüggésekre is rávilágít, a 

tervrészek szöveges információit is felhasználja. 

 Részletes elemzés: Egy-egy terület részletes vizsgálata során az eltérések minden 

lényeges okát fel lehet tárni. Ezen elemzéshez érték és mennyiségi adatok egyaránt 

szükségesek. 

 

A pénzügyi mutatószámok és mutatószám-rendszerekkel szemben megfogalmazható, hogy 

azok – tartalmuknál fogva – biztosítsák a terv adatainak értékelhetőségét, elbírálhatóságát, 

felszínre hozzák az adatokban rejlő információt annak érdekében, hogy következtetéseket 

lehessen levonni és nagy tömegű adat összegzésére legyenek alkalmasak. Mondhatnánk, hogy 

ezek a szempontok a gazdasági – és nem csak a pénzügyi – elemzés során számított mutatókra 

vonatkoztathatók. Ez azonban nem teljesen helytálló. A pénzügyi elemzés során rendkívül 

összetett folyamatok eredményét egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók 

megválasztása alapos szakmai felkészültséget és hozzáértést követel meg. Ennek 

hangsúlyozása azért fontos, mert több tucat azon pénzügyi mutatók száma, amelyek a 

kapcsolódó szakirodalmakban megtalálhatók. Könnyen eshetünk tehát abba a hibába, hogy 

„nem látjuk a fától az erdőt”. A pénzügyi mutatók – tartalmuknál fogva – lehetnek 
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állapotjelző mutatók, folyamatjelző mutatók és vegyes (állapotot és folyamatot kifejező 

adatokból képezhető) mutatók. 

 

A mérleg és eredménykimutatás adatait felhasználva a vállalkozás vagyoni és pénzügyi 

helyzetének alakulását, a vállalkozás jövedelmezőségét, illetve a vállalkozási tevékenység 

hatékonyágát vizsgálhatjuk. A mutatószámok rendszerét Katits és Suvák (1999) alapján az 

alábbi struktúrát követve ismertetjük: 

a) Likviditási mutatók 

b) Adósság és hitelképességi mutatók 

c) Jövedelmezőségi mutatók 

d) Hatékonysági mutatók 

e) Tőkestruktúra-hányadosok 

f) Finanszírozási erő 

g) Növekedési ráták 

 

a) Likviditási mutatók 

 

A pénzügyi helyzet vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a vállalkozás gazdasági 

folyamataihoz szükséges pénzeszközök elegendő mennyisségben állnak-e rendelkezésre, 

például a különböző termékek előállításához vagy szolgáltatásokhoz. A likviditási mutatók 

(7.16. táblázat) a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányából számíthatók. A 

vállalat rövid lejáratú kötelezettségei teljesíthetőségéről tájékoztatnak. 

 

7.16. táblázat: Likviditási mutatók 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Likviditás III. 

fokozat 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

zökForgóeszkö
  

A vállalkozás fizetőképességét általánosan 

jellemzi. Értéke elfogadható, ha 1,3-nál 

nagyobb. 

Likviditás II. 

fokozat 

(gyorsráta) 

100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

Készletek -zökForgóeszkö

  

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújt 

fedezetet a likvid pénzeszköz. 

Likviditás I. 

fokozat 

(pénzhányad) 

100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

okÉrtékpapír ök Pénzeszköz



 

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújt 

fedezetet a likvid pénzeszközök és értékpapírok 

állományértéke. 

Likviditási 

gyorsráta 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

ökpénzeszköz Likvid
  

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújt 

fedezetet a likvid pénzeszközök állományértéke 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 

 

b) Adósság és hitelképességi mutatók 

 

A vagyoni helyzet elemzésekor a vállalkozás mérlegének struktúráját, az egyes eszköz és 

forráscsoportok arányait és azok változását vizsgáljuk. Az eszközök összetételéből 

következtetni lehet a vállalkozás stabilitására, rugalmasságára vagy akár konkrét 

tevékenységére. A források összetétele a vállalkozás tőkeerősségét, életképességét, 

idegentőke függetlenségét mutatja. Az eszköz- és tőkestruktúra megismerésén túl azt is meg 

kell vizsgálni, hogy mennyiben illeszkedik a vagyon eredete annak megjelenési formáihoz, 
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azaz a befektetett eszközöket saját vagy idegen forrásból, illetve a forgóeszközöket rövid vagy 

hosszú lejáratú kötelezettségekből finanszírozták-e. A mutatók azt jelzik, hogy a vállalkozás a 

jövőben milyen mértékben lesz képes eleget tenni a hosszú lejáratú kötelezettségek 

teljesítésének. A legfontosabb adósság és hitelképességi mutatószámokat a 7.17. táblázatban 

foglaljuk össze. 

 

7.17. táblázat: Adóssági és hitelképességi mutatók 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Adósság-

állomány 

aránya 

100

Saját tőkeományAdósságáll

ományAdósságáll




 

A vállalkozás hosszú lejáratú 

kötelezettségeinek értékét és a hosszú lejáratú 

forrásszerkezetét fejezi ki. A hosszú lejáratú 

idegen tőke és az összes tartós forrás arányát 

mutatja. Értéke ne haladja meg a 60-65%-ot. 

Saját tőke 

aránya 
100

Saját tőkeományAdósságáll

Saját tőke




 
A saját tőke és az összes tartós forrás arányát 

mutatja. Jó, ha értéke meghaladja a 30-35%-ot. 

Adósság-

állomány 

fedezettsége 

100

ományAdósságáll

Saját tőke
  

A saját tőke és az adósságállomány 

összhangját, vagy annak hiányát mutatja. 

Adósság-

szolgálati 

fedezet 

100

kamatai és részlete  törleszt őesedékes

ségekkötelezettlejáratú Hosszú 

ÉCSeredmény szerinti Mérleg



 

Azt fejezi ki, hogy a vállalkozás következő 

üzleti évben esedékes adósságszolgálata 

(törlesztő rész + kamatok) fedezett-e az erre 

fordítható forrásokból. A mutató eredménye 

biztonságosnak tekinthető, ha értéke 1,3 feletti. 

Tőkeerősség 100

forrás Összes

Saját tőke
  

A vállalkozás saját tőkéje (jegyzett tőke, 

eredmény-, értékelési-, lekötött- és tőketartalék 

és mérleg szerinti eredmény) hogyan aránylik 

az eszközöket fedező, összes rendelkezésre álló 

forráshoz. Általános követelmény, hogy értéke 

30%-nál magasabb legyen 

Saját tőke 

változása I. 
100

Saját tőke

eredmény szerinti Mérleg
 

A saját tőke növekedésének mértékét fejezi ki. 

A befizetett jegyzett tőke és a működés éveiben 

keletkezett tőke tárgyévi új gyarapodásának 

aránya. 

Saját tőke 

változása II. 
100

őkeJegyzett t

eredmény szerinti Mérleg
 

Az eredeti (jegyzett) tőke tárgyévi 

változásának mértékét mutatja, azaz egységnyi 

jegyzett tőkével előállított eredmény mértéke. 

Saját tőke – 

jegyzett tőke 

aránya 

100

őkeJegyzett t

Saját tőke
  

Megmutatja a jegyzett tőkéhez képest a saját 

tőke teljes növekményét. A 100% alatti érték a 

vállalkozás vagyonának csökkenését jelenti. 

Kötelezettségek 

aránya 
100

forrás Összes

ségekKötelezett
  

A vállalkozás idegen tőkéje (hosszú lejáratú, 

rövid lejáratú, hátrasorolt) hogyan aránylik az 

eszközöket fedező, összes rendelkezésre álló 

forráshoz. Általános követelmény, hogy értéke 

70%-nál alacsonyabb legyen 

Befektetett 

eszközök 

fedezete I. 

100

eszközökt Befektetet

Saját tőke
  

A befektetett eszközök saját tőkéből való 

fedezetét mutatja meg, értéke kedvező, ha 

100% közeli vagy azt meghaladó. 

Befektetett 

eszközök 

fedezete II. 

100

eszközökt Befektetet

köt. lej.Hosszú Saját tőke



 A befektetett eszközök hosszú lejáratú 

forrásokkal való fedezetét mutatja meg. 

Forgótőke 

fedezettsége 100

Forgótőke

forgótőke Nettó
  

Megmutatja, hogy mekkora a hosszú lejáratú 

forrásokkal finanszírozott forgóeszközök 

aránya 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 
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c) Jövedelmezőségi mutatók 

 

A vállalkozások működésének eredményességét a jövedelmezőségi mutatók alapján 

vizsgáljuk. A jövedelmezőség átfogó vizsgálata során az egyes eredménykategóriákat 

valamilyen vetítési alaphoz viszonyítjuk, az elemzés feltárja és számszerűsíti azokat a 

tényezőket, amelyek befolyásolták, vagy befolyásolhatták volna a gazdasági tevékenységet. A 

vizsgálat során különböző eredménykategóriák és vetítési alapok vehetők figyelembe. A 

vállalkozásnak nem kell valamennyi jövedelmezőségi mutatót kiszámítania, azokat kell 

kiválasztania közülük, melyek a vállalkozás jövedelmezőségi szintjére vonatkozóan hasznos 

információkkal szolgálnak. A leggyakrabban használt jövedelmezőségi mutatókat a 7.18. 

táblázatban foglaljuk össze. 

 

7.18. táblázat: Jövedelmezőségi mutatók 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Árbevétel arányos 

jövedelmezőség 
100

kategória Árbevétel

tegóriaEredményka
  

A vállalkozás árbevételének mekkora részét teszi ki 

az eredmény. 

Átlagos fedezeti 

hányad 
100

árbevétele nettó sÉrtékesíté

összeg Fedezeti
  

Az egyes termékek, teljesítmények bevételéből 

mekkora rész marad az értékesítés közvetlen 

költségeinek levonását követően a közvetett 

költségek és a nyereség fedezésére. 

Tőkearányos 

jövedelmezőség 100
összetevői Tőke

tegóriaEredményka
 A vállalkozás tőkéjének eredményhozamát fejezi ki. 

ROE 

(Return on Equty) 
100

Saját tőke

eredményAdózott 
 

A saját tőke hozama. Egységnyi saját tőke értékkel 

előállított adózott eredmény. 

Eszközarányos 

jövedelmezőség 
100

összetevőiEszközök 

tegóriaEredményka
  

Az eszközök jövedelemtermelő képességére ad 

választ. Egységnyi eszközértékkel előállítható 

eredmény. 

ROA 

(Return on Assets) 
100

eszköz Összes

eredményAdózott 
  

Az eszközarányos megtérülés az összes eszköz 

jövedelemtermelő képességére ad választ. Egységnyi 

eszközértékkel előállított adózott eredmény. 

ROI 

(Return on 

Investment) 
100

eszközt Befektetet

eredményAdózott 
  

A lekötött tőke megtérülése a befektetett eszköz/tőke 

jövedelemtermelő képességére ad választ. Egységnyi 

befektetett eszközértékkel előállított adózott 

eredmény. 

Költségarányos 

jövedelmezőség 
100

kategória költség Termelési

tegóriaEredményka
  

Egységnyi termelési költséggel előállított eredmény 

értéke. 

Bérarányos 

jövedelmezőség 
100

Bérköltség

tegóriaEredményka
  Egységnyi bérköltséggel előállított eredmény értéke. 

Eredménykategóriák: (1) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye; (2) szokásos vállalkozási eredmény; (3) adózás 

előtti eredmény; (4) adózott eredmény; (5) mérleg szerinti eredmény; (6) fedezeti összeg; (7) relációs eredmény 

(belföld, külföld stb.). 

Árbevétel kategóriák: (1) értékesítés nettó árbevétele; (2) értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek; (3) 

értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele; (4) értékesítés nettó árbevétele + 

egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele + rendkívüli bevételek. 

Tőke összetevői: (1) saját tőke; (2) idegen tőke; (3) összes tőke; 

Eszközök összetevői: (1) befektetett eszközök; (2) forgóeszközök; (3) összes eszközérték; 

Forrás: Pupos és mtsai, 2010 
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A tőkearányos jövedelmezőség fő befolyásoló tényezőit a következő összefüggések mutatják. 

Ezek alapján két vagy több időszak adatának összehasonlításából megállapítható, hogy a tőke 

jövedelmezőségének változása melyik tényező elmozdulásából s milyen mértékben 

következett be. A nemzetközi gyakorlatban a ROE mutatót használják a vállalkozások 

összehasonlítására. 

 

Saját tőke

árbevétele nettó sÉrtékesíté

árbevétele  nettó sÉrtékesíté

eredményAdózott 

Saját tőke

eredményAdózott 
  

 

sebessége forgási Tőkeőségjövedelmez arányos Árbevételőségjövedelmez sTőkearányo   

 

Kiemelt jelentősége van az eszközmegtérülési mutatónak (ROA), melyet a nemzetközi 

gyakorlatban is alkalmazzák. Az eszközarányos jövedelmezőség fő befolyásoló tényezőit – az 

árbevétel arányos jövedelmezőség és az eszközök forgási sebessége – a következő 

összefüggések mutatják,  

 

eszközÖsszes

árbevételenettó sÉrtékesíté

árbevételenettó sÉrtékesíté

eredményAdózott

eszközÖsszes

eredményAdózott
  

 

sebessége forgásiEszközök őségjövedelmez arányos Árbevételőségjövedelmez yosEszközarán   

 

A jövedelmezőségi mutatók, mint hatékonysági mutatók értékelésekor kívánatos, hogy azok 

értékei minél magasabbak legyenek. Ezen értékeket más vállalkozásokkal, valamint az adott 

iparágra jellemző értékekkel célszerű összevetni, s levonni a vállalkozásra vonatkozó 

következtetéseket. 

 

 

d) Hatékonysági mutatók 

 

A hatékonysági mutatók azt mérik, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a 

rendelkezésére álló eszközöket, hogy forgótőke menedzsmentje megfelel-e az elvárásoknak. 

Ezeket a mutatókat a vállalat aktivitási, tevékenységi rátáinak is nevezik (7.19. táblázat). 

 

 

e) Tőkestruktúra-hányadosok 

 

Az üzleti vállalkozások eszközeik meghatározott hányadát fix tőkeköltségű forrásokból 

finanszírozzák. Ezek a források lehetnek kölcsönök, elsőbbségi részvények, lízing. Ezekben 

az esetekben a vállalkozást úgy tekintik, mint a finanszírozási fedezetet igénybe vevő üzleti 

egységet, ezért e mutatókat fedezeti hányadosoknak is nevezik. A leggyakrabban használt 

tőkestruktúra-hányadosokat a 7.20. táblázatban foglaljuk össze. 
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7.19. táblázat: Hatékonysági mutatók 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Eszközarányos 

forgalom keszközérté Összes

árbevétel Nettó
 

A vállalkozás kapacitáskihasználásáról ad 

képet, egységnyi eszközértékkel mekkora 

árbevételt ér el. 

Lekötött tőke 

hatékonysága őkeLekötött t

árbevétel Nettó
 

Megmutatja, hogy egységnyi lekötött tőke 

mekkora árbevételt produkál. 

Készletek 

forgási 

sebessége készletlekötött Átlegosan 

árbevétel Nettó
 

Megmutatja, hogy hányszor sikerült a 

készletállományt értékesíteni az adott időszak 

alatt. 

Vevőkövetelések 

forgási 

sebessége kkövetelése Vev őe

árbevétel Nettó
 

A mutató azt jelzi, hogy az árbevétel 

hányszorosa a vállalkozás által hitelezett 

vásárlásoknak. 

Vevőkövetelések 

behajtásának 

ideje árbevétel nettó napiEgy 

kkövetelése Vevői
 

Azt mutatja, hogy hány nap telik el az 

értékesítés és a tényleges kifizetés között. 

Szállítói tartozás 

rendezésének 

ideje beszerzés napiEgy 

 tartozásSzállítói
 

Azt mutatja, hogy a vállalkozás átlagosan hány 

nap alatt rendezi szállítói felé tartozását. 

Finanszírozási 

idő 

Készletlekötési idő + Vevői követelések 

behajtásának ideje – Szállítói tartozás 

rendezésének ideje 

Amennyiben a mutató értéke pozitív, úgy a 

cégnek annyi napra elegendő többletforrása 

van. Ha a mutató értéke negatív, akkor a 

kiszámolt időtartamra elegendő (rövid lejáratú) 

finanszírozási forrásra van szükség. 

Forrás: Saját szerkesztés Pupos és mtsai (2010) alapján 

 

 

7.20. táblázat: Tőkestruktúra-hányadosok 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Hosszú 

lejáratú 

kötelezettségek 

aránya 
ségekKötelezett

ségekkötelezettlejáratú Hosszú 
 

Megmutatja, hogy a kötelezettségek mekkora 

hányada hosszú lejáratú, azaz az idegen tőke 

mekkora hányada vesz részt a hosszú távú 

finanszírozásban. 

Kölcsöntőke-

részvénytőke 

aránya keRészvényt ő

ségekkötelezettlejáratú Hosszú 
 

Megmutatja, hogy egységnyi részvénytőkére 

mennyi idegen tőke jut. 

Hitelarány 
eszköz Összes

hitel Összes
 

Megmutatja, hogy az összes eszköz mekkora 

hányadát finanszírozzák hitelek és kölcsönök. 

Azt is megmutatja, hogy még igénybe vehető 

hitel, ha szükséges, mert van eszközfedezet. 

Forrás: Saját szerkesztés Pupos és mtsai (2010) alapján 

 

 

f) Finanszírozási erő 

 

A finanszírozási erőt kifejező mutatók az eddigiekben használt eredménykategóriák helyett a 

cash flow kategóriát tartalmazzák. Ennek az a szakmai magyarázata, illetve indoka, hogy a 

kötelezettségek teljesítéséhez csak mobil pénzeszközök használhatók. Az alkalmazott mutatók 

az alábbiak: a mutatók értelmezésénél egyértelműen definiálni szükséges, hogy mit foglal 

magában a cash flow (7.21. táblázat). 
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7.21. táblázat: Finanszírozási erőt kifejező mutatók 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Cash flow 

mutató 

Belső forrásképződés + Eredménytartalék 

változása + Céltartalék változása 

Azt mutatja meg, hogy mekkora a kizárólag az 

üzletmenetből, az értékesítési folyamatból 

származó belső finanszírozás nagysága. 

Cash flow-

forgalom ráta árbevétel Nettó

flowCash 
 

A mutató kifejezi, hogy egységnyi árbevétel 

mekkora cash flow-t eredményez. 

Dinamikus 

eladósodási 

fok köt.lejáratú  Rövid  köt.lejáratú Hosszú 

flowCash 


 

Megmutatja, hogy az összes kötelezettség hány 

százalékát fedezi a cash flow. 

Adósság-

törlesztési erő flowCash 

köt.lejáratú  Rövid  köt.lejáratú Hosszú 
 

A mutató megmutatja, hogy amennyiben a CF 

változatlan marad és kizárólag törlesztésre 

fordítják, úgy hány év alatt rendezhető az 

idegen tőke visszafizetése. 

Belső 

finanszírozási 

erő növekedéseértékének  szerinti

könyveszközök t Befektetet

flowCash 
 

Megmutatja, hogy a nettó befektetések 

hányszorosát lehetne a cash flow-ból 

finanszírozni. 

Dinamikus 

likviditási fok ségekkötelezettlejáratú  Rövid

flowCash 
 

A mutató a rövid lejáratú kötelezettségek cash 

flow-ból való fedezetét mutatja meg. 

Adósság-

törlesztési 

képesség ökPénzeszköz - ségkötelezett Összes

flowCash 
 

A mutató megmutatja, hogy ha az összes 

kötelezettséget megtisztítjuk a pénzeszköz 

állománytól, akkor ennek mekkora hányadát 

fedezi a cash flow. 

Forrás: Saját szerkesztés Pupos és mtsai (2010) alapján 

 

 

g) Növekedési ráták 

 

A növekedési ráták arra adnak választ, hogy a vállalat kizárólag a belső finanszírozási 

forrásokkal milyen mértékben volt képes befektetéseit és működését finanszírozni (7.22. 

táblázat). 

 

7.22. táblázat: Növekedési ráták 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Belső növekedési ráta 
bROA-1

bROA




 

A vállalat külső finanszírozás nélküli maximális 

növekedése. 

Fenntartható 

növekedési ráta bROE-1

bROE




 

A mutató azt a maximális növekedési ütemet adja, 

amit a vállalat külső részvény-tőke nélkül képes 

fenntartani úgy, hogy közben változatlan marad a 

tőkestruktúrája. 

b: profit-visszatartási ráta 
Forrás: Saját szerkesztés Pupos és mtsai (2010) alapján 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a pénzügyi terv tartalmi elemit! 

2. Mit ért állományi szemléletű tervezés alatt? 

3. Mit ért forgalmi szemléletű tervezés alatt? 

4. Milyen költségtervezési módszereket ismer? Sorolja fel és röviden ismertesse azokat! 

5. Ismertesse az eredménykimutatásban levezetett eredménykategóriákat és azok szakmai 

tartalmát! 

6. Hogyan határozható meg a záró vevőállomány értéke? 

7. Ismertesse a bevételek tervezésének lépéseit! 

8. Mi a különbség árbevétel és realizált bevétel között? 

9. Hogyan határozható meg a záró szállítóállomány értéke? 

10. Ismertesse a kiadások tervezésének lépéseit! 

11. Mi a különbség kiadás és költség között? 

12. Hogyan határozható meg a vállalkozás finanszírozási igénye? 

13. Mutassa be a vagyonmérleg felépítését! 

14. Hogyan tervezhetőek az egyes eszköz tételek? 

15. Hogyan tervezhetőek az egyes forrás tételek? 

16. Ismertesse a cash flow kimutatás felépítését! 

17. Mit ért ÁKFN struktúra alatt? 

18. Mit ért fedezeti pont alatt? 

19. Mit ért kritikus termékmennyiség alatt? 

20. Milyen likviditási mutatókat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

21. Milyen adósság és hitelképességi mutatókat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

22. Milyen jövedelmezőségi mutatókat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

23. Milyen hatékonysági mutatókat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

24. Milyen tőkestruktúra-hányadosokat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

25. Milyen finanszírozási erőt kifejező mutatókat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

26. Milyen növekedési rátákat ismer? Magyarázza azok jelentését! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Mutassa be a szakmai kapcsolódási pontokat a pénzügyi terv valamint az értékesítési, 

termelési és erőforrás terv között! 

2. Mi az összefüggés az állományi és a forgalmi szemléletű tervezés között? 

3. Ismertesse a költségnemenkénti tervezés szakmai összefüggéseit! 

4. Mi a szerepe a költséghelyenkénti tervezésnek? 

5. Szakmai szempontból milyen különbségeket tud felsorolni az összköltség és a 

forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás között? 

6. Mi a különbség a haszonkulcs és az árrés szint között? Magyarázza azt a mutatók 

szakmai tartalmával! 

7. Mutassa be a pénzforgalmi terv szerepét és tartalmi összefüggéseit? 

8. Ismertesse a mérleg vertikális és horizontális összefüggéseinek szakmai hátterét! 

9. Milyen tényezők befolyásolják – és hogyan – a vállalkozás pénzeszközállományának 

változását? 

10. Ismertesse a fedezeti pont elemzés lényegét (ábrázolja grafikusan is)! 
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8. Kockázatértékelés 
(Szőllősi László) 

 

Az üzleti terv elkészítésekor figyelembe kell vennünk az események bekövetkezési 

valószínűségeit is. Amennyiben az események, környezeti állapotok bekövetkezési 

valószínűségei nem ismertek, bizonytalanság melletti döntésről beszélünk, míg ha ismerjük 

azokat kockázat melletti döntésről van szó. 

 

Az üzleti terv akkor lesz igazán meggyőző, ha tételesen áttekinti a lehetséges kockázati 

forrásokat is, amelyek a vállalkozást, az adott projektet érinthetik. A kockázatok között súlya, 

jelentősége tekintetében igen nagy különbségek vannak, ezek egy részére fel lehet készülni. 

Ennek megfelelően az üzleti tervben be kell mutatni, hogy mi történik, ha valami nem úgy 

sikerül, mint ahogyan tervezték, hiszen fontos, hogy a terv olvasói lássák azt, hogy a 

vállalkozásnak van cselekvési alternatívája. 

 

Az érzékenységi vizsgálat („What-If”-analízis) és a kockázatelemzés során arra keresünk 

választ, hogy az alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések 

bekövetkezésének valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók (eredmény, 

pénzforgalom, vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi mutatók stb.) alakulására. Az elemzés első 

lépésében az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a hatásokat, amelyeket, a 

költségeket és hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai okoznak a 

teljesítménymutatókban. A második lépésben megvizsgáljuk, hogy a változásoknak milyen a 

bekövetkezési valószínűsége és ezek figyelembevételével határozzuk meg a 

teljesítménymutatók várható értékét. 

 

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, 

amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított 

teljesítménymutatókra. Az érzékenységi vizsgálat elvégzésének többféle lehetősége van, így a 

változók rugalmassága, kritikus értékek meghatározása, szcenárió-elemzés. 

 

Vizsgálható a változók rugalmassága, elaszticitása, mely azt fejezi ki, hogy valamely 

termelési tényező, ható tényező egy százalékos változásának hatására, „ceteris paribus”, azaz 

minden más tényező változatlansága mellett, a termelésben, eredményben hány százalékos 

változás következik be. A kapott mutató a vizsgált rendszer érzékenységét fejezi ki az adott 

tényező tekintetében. Az EU útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek egy 

százalék mértékű változása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 5%, vagy 

annál nagyobb mértékű változását okozza. 

 

Az érzékenységvizsgálat elvégzésének második lehetősége az úgynevezett kritikusérték-

számítás, mely arra keresi a választ, hogy az adott rendszerben a minimálisan elvárt eredmény 

eléréséhez milyen gazdasági és technológiai értékekre van szükség. Itt is érvényes az a 

feltétel, mely szerint az egyes tényezőket külön-külön, „ceteris paribus” vizsgáljuk. Itt 

megjegyezzük, hogy a fedezeti pont elemzés is egyfajta kritikusérték vizsgálat. 

 

Harmadik lehetőségként a szcenárió-elemzés adódik, mely a változók bizonyos csoportjára, 

általában a legmeghatározóbb (kritikus) paraméterekre vonatkozó forgatókönyv elemzést 

jelenti. A szcenárió-elemzés az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” vagy 

egyszerűen egy „A”, „B” stb. változatot vizsgál, melyek eredményét összehasonlítva 

úgynevezett hatásvizsgálatot végezhetünk. 
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Az érzékenységvizsgálatok segítségével egy-egy, illetve néhány (korlátozott számú) változó 

érték változásának hatásait tudjuk tanulmányozni. Ezzel szemben a Monte Carlo szimuláció 

olyan valószínűségelemzési módszer, amellyel az összes lehetséges kombináció vizsgálható. 

Segítségével lehetővé válik az üzleti terv kimeneteleinek teljes eloszlása vizsgálata. A vizsgált 

üzleti tevékenység megfelelő modellezése után számítógépes szimulációk futtathatók a 

tevékenységnek megfelelő véletlen értékekkel. Ez a módszer megfelelő nagyságú minta 

alkalmazásával rendkívül előnyös a felmerülő kockázatok számszerűsítésére és vizsgálatára. 

 

A felmerülő kockázatok formáit többféleképpen csoportosíthatjuk, az alábbiakban egy 

lehetséges bontást ismertetünk: 

 Termelési kockázat: A termelési kockázat a termésmennyiség, -minőség változásában, 

termeléskiesésben mutatkozhat meg, amelynek oka lehet az időjárás, betegségek, 

kártevők, gépek, berendezések meghibásodása stb. 

 Piaci kockázat: A piaci kockázat elsődlegesen az előállított termékek, szolgáltatások, 

illetve a vásárolt alapanyagok, szolgáltatások áringadozásában mérhető le. Itt kell 

megemlítenünk a megtermelt termékek és előállított szolgáltatások értékesítési 

nehézségeit is. 

 Pénzügyi kockázat: A vállalkozás eszközeinek finanszírozása érdekében végzett 

pénzügyi tevékenység kockázata. Itt emelhetjük ki a kölcsöntőke kamatváltozásait, 

export esetén az árfolyamveszteséget, a földbérleti jog elvesztésének lehetőségeit stb. 

 Véletlen veszteségek: Ez alatt a különböző természeti károkat, katasztrófákat értjük. 

 Jogi kockázat: A gazdálkodás eredményességét, a vállalatok versenyképességét 

jelentősen befolyásolhatják a vállalkozás kereteit meghatározó törvények, ezek 

változásai, illetve az aktuális politika által befolyásolt állami célkitűzések. 

 Emberi kockázati tényezők: Gyakran elhanyagolt szempont, de a vállalkozás sikerét 

jelentősen befolyásolhatja a menedzser rátermettsége, megbízhatósága, egészségi 

állapota, családi viszonyai. Hitel igénybevétele esetén a bankok ezeket a 

körülményeket is – különösen kisvállalkozások esetén – vizsgálják. 

 

Ezen túl különbséget kell tennünk a vállalkozástól függő és a vállalkozástól független 

kockázati tényezők között, hiszen azok kezelése között szintén különbség van. A 

vállalkozástól függő kockázati tényezők kezelése preventív, megelőző jelleggel kell történjen; 

a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy minden rendelkezésére álló erőforrással elkerülje 

az adott kockázati tényező bekövetkezését, így megelőzve annak hatását is. Példaként hozható 

a gépek meghibásodásából eredő veszteségek, amelyek csökkenthetők egyrészt a géppark 

rendszeres karbantartásával és folyamatos felújításával, cseréjével. Mindez a vállalkozó 

döntésén múlik. Ezzel szemben a vállalkozástól független kockázati tényezők bekövetkezése 

elkerülhetetlen, a vállalkozás számára a hatások kivédése, minimalizálása adódik 

lehetőségként. Példaként említhetjük a jégesőt (mint véletlen, természeti kockázati tényezőt), 

amelynek bekövetkezésére nincs ráhatása a vállalkozásnak, viszont a kieső termésből adódó 

pénzügyi hatás (árbevétel csökkenés) csökkenthető biztosítás kötésével. 

 

A tételesen összegyűjtött kockázatokat részletesen elemezni kell, ahol lehet, törekedjünk a 

számszerűsítésre. A kockázat becslésének elvi képlete: a bekövetkezés valószínűsége és a 

teljesítménymutatóban bekövetkezett hatás nagyságának szorzata. A kockázat nagyvonalú 

számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési valószínűség és a hatás 

mértékének összevetése alapján (8.1. ábra). 
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8.1. ábra: A kockázatok ábrázolása a hatás mértéke és a valószínűség alapján 

Forrás: NFÜ, 2008 

 

A kockázatelemzés alapján a kockázatok nagyságától függően megoldásokat kell 

megfogalmaznunk a kockázatok kezelésére. A kockázatok kezelésének főbb módszerei a 

következők, amelyek együttesen is alkalmazhatók: 

 A projekttől, vagy projektrészektől való elállás. 

 Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. 

 A kockázatok áthárítása, amely különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, 

biztosítás vagy kezességvállalás útján történhet. 

 A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége 

alapján. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit ért bizonytalanság és kockázat alatt? 

2. Mit ért rugalmassági mutatók alatt? 

3. Mi az a kritikusérték vizsgálat? 

4. Mit ért szcenárióelemzés alatt? 

5. Mi a Monte Carlo szimuláció lényege? 

6. Hogyan csoportosíthatóak a felmerülő kockázatok? Ismertesse azokat röviden! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Milyen kockázatelemzési módszereket ismer? Ismertesse azokat röviden! 

2. Hol és mikor érdemes használni az egyes módszereket? 

3. Hogyan kezelhetők a vállalkozástól független és a vállalkozástól függő kockázati 

tényezők? Mi az alapvető különbség a két kockázati csoport között? 
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9. Az üzleti terv kontrollingja 
(Szőllősi László) 

 

Az éves tervezés eredeti funkciója szerint az üzleti tevékenységhez szükséges tőke bevonására 

és megtartására koncentrál, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben ez a funkció az alábbi 

területekkel bővült: 

 az egymást követő évek pénzügyi teljesítményének összehasonlítása; 

 célkitűzések kiegyensúlyozása (egységek közötti összehasonlítás); 

 költségmérés; 

 teljesítmény-értékelés; 

 a kereskedelmi előrejelzés és működési eredmény előrejelzése. 

 

A terv elkészültét követően megtörténik azok „üzembe helyezése”, vagyis végrehajtása. 

Ennek során felszínre kerülnek az eredeti célokat eltérítő jelenségek, események. 

Amennyiben az elkészített üzleti tervünk dinamikusan készült el, a végrehajtás során célszerű 

a folyamatosan bejövő és regisztrált tényadatokat folyamatosan – legalább havi szinten – 

kicserélni a tervadatokkal, és ebben az esetben, ahogy közeledünk a terv végrehajtásához, 

egyre egzaktabbá válik a tervünk. Az üzleti terv folyamatos nyomon követése szorosan 

összekapcsolódik a terv és a tényadatok összevetésével, a kritikus eltérések és az ebből fakadó 

intézkedéscsomagok meghatározásával.  

 

Az üzleti terv monitoringjának (megfigyelés) elsődleges célja a folyamatos nyomon követés 

és a szükséges visszacsatolások időben történő meghatározása, míg a kontrollingnak 

(ellenőrzés) célja az üzleti terv pontos és a terveknek megfelelő végrehajtásának vizsgálata. A 

kontrolling fő feladata a tervben lefektetett stratégiai célkitűzésekhez illeszkedő operatív 

célok végrehajtásának vizsgálata, értékelése. Gyakran előfordul, hogy a gazdasági év pozitív 

eredménnyel zárult, az üzleti tervben meghatározottakat pontosan végrehajtották azonban a fő 

célkitűzéseket nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ebben az esetben alaposabb vizsgálatra 

van szükség, mert vagy a stratégiát nem határozták meg jól, vagy a környezet változásaihoz 

nem sikerült megfelelően alkalmazkodni, vagyis veszélybe került a fenntarthatóság. 

 

Az üzletvitel nélkülözhetetlen eleme a tervezési folyamatot követően annak végrehajtása, 

valamint a tényadatok elemzése. A monitoring megfigyelést, megfigyelőrendszert jelent, a 

kontrolling ellenőrzést, ellenőrző rendszert, a vállalkozás nyereségorientált irányítását. A 

kontrolling módszer talán ezen fő funkciója alapján kapta a nevét, a „to controll” jelentése 

ellenőrizni, irányítani. A kontrolling olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, vezetési 

alrendszer, amelynek a feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás 

összehangolása, koordinálása. Segítségével folyamatosan ellenőrizhető a vállalat működése, 

lehetőséget nyújt a hibák gyors felismerésére, és a megfelelő időben történő beavatkozásra. A 

kontrolling tehát a vezetés egyik támasza: lehetővé teszi a vezető számára, hogy 

célorientáltan, a környezeti változásokhoz igazodva irányítsa a vállalatot, és koordinációs 

feladatait az operatív rendszer követelményeinek megfelelően lássa el. A kontrolling rendszer 

kiépítése a vállalkozásokban a vállalatvezetés számára lehetővé teszi, hogy az új problémákat 

innovatív úton oldják meg. A megfelelően kialakított kontrolling rendszer tehát biztosítja a 

vállalkozásnak a biztonságos, korszerű működést.  

 

A kontrolling célja, hogy fenntartsa a vezető koordináló, reagáló és adaptációs képességét a 

vállalkozási célok megvalósítása érdekében. Az ellenőrzés során a tervadatok folyamatos 

összevetésre kerülnek a tényadatokkal a tervezés struktúrájának megfelelően. Az eltérések 

elemzése megfelelő döntés-előkészítést eredményez, majd ezt követheti a döntés, a 
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rendszerbe való esetleges beavatkozás, valamint a felelősök számonkérése. Kijelenthető, hogy 

a kontrolling rendszer nem működtethető eredményesen jól funkcionáló felelősségi rendszer 

nélkül. 

 

A kontrolling filozófia elsősorban a tervezésnél nyilvánul meg, ugyanis minden költséget, 

ráfordítást ott kell megtervezni, kimutatni, majd később elszámolni, ahol azok ténylegesen 

felmerültek (költséghelyek). Az így kialakított költséghelyi költségeket megfelelő vetítési 

alapokkal átterelhetjük a költségeket viselő termékekre meghatározva azok különböző szintű 

önköltségét. A kontrolling gondolkodásmódja Tóth (1999) nyomán az alábbiakkal 

jellemezhető: 

 Célorientáltság: A kontrolling tevékenység egyik fontos kiindulópontja a folyamatos 

célképzés, amely alapjául szolgál a teljesítmények mérésének és értékelésének. A 

vállalkozás defenzív állapotba jutását reális, elérhető célok megfogalmazásával tudjuk 

megelőzni. 

 Szűk keresztmetszet orientáltság: A szűk keresztmetszetek a vállalkozások azon 

gyenge pontjai, amelyek konkrét terhelési viszonyok mellett elsőként okoznak 

problémát, illetve amelyek termelésünk növekedését elsőként korlátozzák.  

 Jövő orientáltság: A múlt csak annyiban érdekes, fontos számunkra, amennyiben 

befolyásolni képes a jövőbeni feladatokkal való megbirkózást. 

 Költségtudatosság: Költségeket csak az elvárható hozam, eredmény esetében szabad 

áldoznunk. 

 Eltéréselemzés és az okok kutatása: A tervezett és a tényleges adatok elemzése révén 

fontos felismerésekhez juthatunk. Az eltérések részletes analizálásával felfedhetjük a 

különböző hatások okait, az okokból kiindulva pedig javaslatokat tehetünk további 

intézkedésekre. 

 Eltéréselemzés és döntés: Az eltéréselemzés egy tanulási folyamatot is jelent a 

vállalkozás számára. A kedvező és kedvezőtlen hatású döntések ésszerű mélységű (a 

költség-haszon elvet figyelembe véve) elemzésével a vezetők komoly tudásra tehetnek 

szert, amelynek birtokában a jövőben helyes, megalapozott döntések hozhatnak majd. 

 

A kontrolling profitorientált vállalatoknál fejlődött ki, ezért hagyományosan alapelvei is 

ennek megfelelően alakultak: a menedzsment olyan támogatást igényel, mely lehetővé teszi 

az eredményes cégirányítást, a transzparens működést, illetve a hatékony koordinációt a 

rendelkezésre álló erőforrások és az egyre gyorsabban változó környezeti adottságok mellett, 

vagyis a rövid és hosszú távú célok sikeres elérését. A kontrolling alapelveinek 

figyelembevételével kialakított kontrolling-rendszer biztos alapot jelent a fenti elvárások 

teljesítéséhez. A szakirodalomban (Tóth, 1999; Maczó, 1999; Horváth & Partner, 2000) a 

következő klasszikus alapelveket emelik ki a leggyakrabban:  

 számszerűsített és mérhető teljesítmények alapján történő irányítás; 

 megszemélyesített felelősség; 

 felelősség és hatáskör egysége; 

 terv-megállapodások: érthető és elfogadott közös célok megfogalmazása; 

 reagálás a tervtől való eltérésekre; 

 a hatáskörrel rendelkezők intézkedési, előrejelzési kötelezettsége;  

 a részterületek koordinációjára épülő célorientált vezetéstámogatás. 

 

Az előzőekben felsorolt alapelvek évtizedek óta változatlanul megállják a helyüket a 

szervezetek kontrolling-gyakorlatában. A jelenlegi gazdasági környezet (gyors piaci 

változások, megnövekedett információigény, erőteljesebb vevőorientáció, globális világkép 
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stb.) azonban további kihívásokat támaszt a vállalatokkal szemben. Mindezek a kontrolling-

rendszerekre is jelentős hatással vannak, s az alapelvek további elemekkel egészíthetőek ki:  

 Vevőorientáció, piacorientáció. 

 A kontrollerek feladata a kontrolling-koncepció tudatosítása, valamint a kontrolling-

szellem, az ön-kontrolling terjesztése a munkatársak szintjén. 

 Folyamatszemlélet: elsődleges cél a szervezeti folyamatok átgondolása, 

optimalizálása. 

 Stratégiai gondolkodásmód: a kontrolling a hosszú távú vállalati stratégia 

szolgálatában áll, részt vesz annak kialakításában, lefordításában és követésében. 

 A kitűzött célok, az elérésük érdekében elvárt teljesítmények és az eredményesség 

szintje az egész szervezetben ismertek, átláthatóak és kellően egyszerűek. 

 Pénzügyi és nem-pénzügyi szempontok szerinti teljesítménytervezés és -értékelés. 

 A kontrolling felhasználja az információtechnológia adta támogatási lehetőségeket. 

 Ezáltal is igyekszik a tervezési ciklusokat lerövidíteni, rugalmasabbá tenni. 

 

Mindezen alapelvek alkalmazásával konzisztens, rugalmas, valamint a költségek és hasznok 

tekintetében is értékes kontrolling-rendszer alakítható ki. 

 

A kontrolling szabályzókör (9.1. ábra) egy szemléleti kép, amely megmutatja, hogy milyen 

helyet tölt be a kontrolling és a tervezés a vállalkozások irányításában. A szabályzókör 

egyenrangú területei a tervezés, az irányítás (mérés, elemzés) és a visszacsatolás. A tervezés 

egy időben behatárolt szakasz a konkrét végrehajtás előtt, amely a célok megfogalmazásától a 

terv elfogadásáig tart. Az irányítás és visszacsatolás a végrehajtás kezdetétől a célelérés 

értékeléséig időben szintén behatárolt, de ezen belül több időbeli és szervezeti hierarchiához 

kötődő ciklusban működik. A kör azzal válik teljessé, hogy ezek a következő feladatra, 

időszakra vonatkozóan is információkat, előrejelzéseket, jövőbe mutató tapasztalatokat, 

fejlődési irányokat és szempontokat adnak. 

 

Célegyeztetés
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Tényadatok 
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9.1. ábra: Kontrolling szabályzókör 

Forrás: Maczó, 1999 

 

A tervezés hatékonysága, gyorsasága meghatározó a másik két szakasz eredményessége 

szempontjából is. A szemlélet azt is sugallja, hogy a tervezés, az irányítás és a visszacsatolás 
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irányultságaiban, tartalmi és formai szerkezetében bizonyos összhangnak, összegzési 

azonosságnak kell lenni (Maczó, 1999). 

 

A vállalkozások kontrolling rendszereinek működtetési sémáját a 9.2. ábrán látható módon 

tagolhatjuk. A folyamatot öt fő részre oszthatjuk: tervezés, megvalósítás, elszámolás, 

adatfeldolgozás és kontrolling. Az ábra egyúttal kiemeli a tervezés szükségességét, amely két 

szempontból játszik döntő szerepet a vállalkozások működtetésében: egyrészt irányvonalat ad 

a végrehajtásnak a napi feladatok elvégzéséhez, a kitűzött célok eléréséhez, másrészt az 

eltéréselemzésnél bázisadatokat ad a tényleges és a tervezett működés közötti különbség 

kimutatásához (Tóth, 1999). 

 

 

9.2. ábra: A gazdasági társaságok kontrolling szemléletű működési folyamata 

Forrás: Tóth, 1999 
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A tervezés korszerűsítése kapcsán előre kell bocsátani azt a tényt, hogy napjainkban a tervek 

természetesen másképpen és főként más céllal készülnek, mint az a tervutasításos rendszer 

idején Magyarországon működött. Ma kizárólag a vállalkozás részére, a menedzsment 

számára, a vállalkozás eredményes működésének céljából készülnek a tervek. Ennek 

megfelelően megváltoztak a tervekkel szembeni – kontrolling által támogatott – igények: 

 Az tekinthető jó tervnek, amely előfeltételekkel teljesíthető, de túl nem teljesíthető. 

 Az a jó terv, amely nem alultervezett. Aki tudatosan alultervez, nem használja ki a 

rendelkezésére álló erőforrásokat. 

 Az a jó terv, amely ellenőrizhető, illetve ellenőrzése megoldott. „Tervezni ellenőrzés 

nélkül értelmetlen.” (Maczó, 1999). 

 

A jövőben az üzleti évek határait figyelembe vevő éves tervezés szerepének csökkenése 

mellett az üzleti év határain átnyúló, folyamatos előre tekintést követelő, pénzügyi és nem 

pénzügyi mutatókra alapozott, a hagyományosnál kevésbé részletes adattartalmat preferáló 

gördülő tervezési módszer használatának elterjedése várható. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan jellemezhető a kontrolling gondolkodásmód? 

2. Ismertesse a kontrolling alapelvekeit! 

3. Mi a szakmai tartalma a kontrolling szabályzókörnek? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Ismertesse a gazdasági társaságok kontrolling szemléletű működési folyamatát és 

annak szakmai összefüggéseit, különös tekintettel az operatív tervezés szerepére! 
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