“Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra,
hogy valaki egyszer lépett egy merészet!”
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Üzleti terv elkészítése
Üzleti terv szövegdobozok szakszerű kitöltése érdekében, a következőket lényegesen
figyelembe vesszük:

BEMUTATÁS IDŐPONTJA, MÓDJA
Az üzleti terv lényege az, hogy olyan formában jelenítsd meg a gondolataidat, amely gyorsan
és egyszerűen megérthető. Ezért határozzuk meg egy adott minta alapján a főbb címeket és a
min. 10 – max. 18 oldalt (A 18 oldal nem tartalmazza az előlapot, a tartalomjegyzéket
valamint a mellékleteket, csupán a fejezeteket, amelyeket kidolgozol). Ez teszi lehetővé a
pénzügyi támogatók számára, hogy a döntésükhöz szükséges információt gyorsan
megtalálhassák. Az üzleti terv mintát követve, a szövegdobozokat 12-es betűméretű Times
New Roman tipusú karakterekkel kell megírni.
A jó külalak javítja a készítőjének megítélését. Lehetőség szerint a tervet a megadott
szerkesztésű minta alapján gépelve készítsétek el. Amennyiben ez nehézséget okozna, fordulj
a szervezőkhöz (juniorbusinessclub@yahoo.com). Erre azért van szükség, mert azt ki kell
nyomtatni 2 példányban, befűzve.
A versenyzők a kinyomtatott üzleti terv mellet, prezentációval (powerpoint, prezi) könnyítik
meg a zsűri döntését. A prezentáció max. 15 diát tartalmazhat, ami tartalmazza az előlapot
valamint a záró lapot.
A powerpoint/prezi elkészítése: A kezdő dián kötelező módon szerepeljenek a következők:
A dia felső részében: Üzleti Tervek Versenye, alatta Junior Business Club amit majd a
választott cég neve, majd az előadó neve követ.
A további bemutatásba minden fejezetből min. 1 dia kell szerepeljen: válallkozás bemutatása,
az iparág a piac és a versenytársak elemzése, temékek és/vagy szolgáltatások ismertetése,
marketing terv, működési és üzemlési terv, stb.. A fontosabb pontokat, mint a gazdasági vagy
marketing tervet ajánlott akár 2 diában is bemutatni, csak az össz diák száma ne haladja meg a
15-öt. A záró diának tartalmaznia kell a projekt tömör összefoglalását.
Az elkészített üzleti tervet a kötelező minta használatával, valamint a powerpoint bemutatót,
legkésőbb
november
30-ig
küldhetitek
el
a
következő
e-mail
címre:
juniorbusinessclub@yahoo.com.
A megadott határidőig beérkezett üzleti terveket a Junior Business Club szakértők
segítségével átnézi és meghatározott szempontok szerint (formai és tartalmi követelmények,
terv kidolgozottsága/részletessége, az ötlet eredetisége, a terv életképessége) eldönti, hogy a
pályázó részt vehet-e a versenyben, mivel max. 8 üzleti terv kerülhet bemutatásra. Az
elbírálás eredményét december 2-án közöljük.
A pozitívan elbírált üzleti terveket 2 példányban kinyomtatva december 3-án, a verseny előtti
napon a sepsiszentgyörgyi Babeş-Bolyai Tudományegyetemre kell leadni 17:00 órakor.
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VERSENY NAPJA:
A verseny napján, december 4-én, 13 órakor, a versenyzők az alkalomhoz illő, méltó
öltözetben jelennek meg, mivel az üzleti tervek elbírálásánál akár a finanszírozok, befektetők
vagy bankárok, stb. nagyon fontosnak vélik a külső, a jó megjelenésű, magabiztos, határozott
személy jellemét. A versenyzők az előre elküldött prezentáción keresztül bemutatják tervüket.
14 órától az ünnepélyes megnyitó után elkezdődik az üzleti tervek bemutatása, amelyet a
zsűri értékelése követ. A terv bemutatása nem haladhatja meg a 10 percet, valamint 5 perc a
zsűri véleményezése mindegyik tervhez. A versenyzők, kivált az első három díjazott, értékes
nyereményekben részesülnek.

KÖVETELMÉNYEK
STÍLUS
A tervedet szerencsésebb, ha egyes szám harmadik személyben írod meg (pl. “Bútorka KFT.
egyedi stílusú bőrtáskák előállításával foglalkozik” és nem “A vállalatom bőrtáskák
előállításával foglalkozik”). Ez elfogadott gyakorlat, sokkal hivatalosabbnak látszik, de nem
kötelező. A versenyző eldöntheti, hogy melyik stílust válassza.
BORÍTÓLAP
A borítólap és a cég adatlapja nem tartozik bele a meghatározott 10-18. oldalba. A finanszírozónak
(zsűrinek) első pillantásra látnia kell, hogy a terved mit tartalmaz. A megszerkesztett borítólap és
adatlap megkönnyíti munkátokat, viszont figyeljetek oda azok kitöltésére. A címoldal, a jó
megjelenítés fontos eszköze.

ÜZLETI TERV TARTALMI RÉSZE
A terv szerkesztésénél kötelezően használni kell a megadott üzleti terv mintát valamint pénzügyi
terv.xls (excel) című dokumentumot. A hatékonyság és a rugalmasság valamint az átláthatóság
érdekében az üzleti terv kilenc részből tevődik össze, de a szükséges mellékletek is csatolhatóak.

1. A vállalkozás általános bemutatása
(max 2. oldal)
2. Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése (max 2. oldal)
3. A termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése (max 2. oldal)
4. Marketing terv
(max 2. oldal)
5. Működési és üzemelési terv
(max 2. oldal)
6. Személyzeti terv
(max 2. oldal)
7. Pénzügyi (gazdasági) terv
(max 2. oldal)
8. Kockázatok és kockázatkezelés
(max 2. oldal)
9. Kilépési terv
(max 2. oldal)
Az üzleti terv minta és a pénzügyi terv dokumentum letölthető a utv.juniorbusinessclub.ro/
weboldalról. A versenyzők segítségére szolgáló szövegdobozok helyes kitöltése érdekében
összeállítottunk egy segédletet, amely megmutatja, hogy a 9 fejezet mit tartalmazhat, és hogy mire
figyeljenek oda a versenyzők.
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Üzleti terv segédlet
Az üzleti terv segédlet megkönnyíti a megadott üzleti terv minta helyes, szakszerű
kidolgozását.

Vállalkozás adatlapja
1. Azonosító adatok:
A Vállalkozás neve: (vállalkozásod neve)
Jogi forma: Korlátolt felelősségű társaság (S.R.L), részvénytársaság,
természetes személy (saját vállalkozás esetén) (PFA) )
Székhely: (helyszín, ahol az üzletek, szerződések kötődnek, lehet több kisebb
üzletkötő helység)
Telephely: (a gyár, ahol a termelés folyik)
2. Tulajdonosok:
Név:
Xy
zzzX
YYzz
Összesen:

Üzletrész:
10%
30%
60%
100%

Bevitt vagyon:
1.000 RON
3.000 RON
6.000 RON
10.000 RON

3. Megvalósító személyek:
Xy
YYZ
Neve:
Zx

4. Vállalkozás további adatai:
Tevékenységi kör: Mivel foglalkozik a cég?
Szolgáltatások és termékek: Melyek a cég szolgáltatásai, termékei
Foglalkoztatottak száma: 20
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1. A vállalkozás általános bemutatása
A vállalkozás általános bemutatása az elképzelésed lényeges elemeit tartalmazza.
Az üzleti terved bírálatára felkért szakemberek általában nagyon elfoglaltak. Ezért a
pozitív megítélésben, a figyelem felkeltésében nagymértékben segíti őket terveid tömör,
átlátható, egyszerű összefoglalása.
Kérjük, írd le vállalkozásod üzleti koncepcióját, miért azt csinálja amit csinál, miért
éppen abban az ágazatban képzeli el ill. végzi tevékenységét. Mutasd be hogyan
tervezed vállalkozásod elindítását, a szakterülettel kapcsolatos egyéni tapasztalataidat.
A tervedet önmagad, céged, terméked bemutatásával kezd! Foglald össze
piackutatásodat és marketingstratégiádat. Ezt követően a pénzügyi kondíciók lényeges
elemeit emeld ki. Ha valamilyen céllal készül az üzleti terved, akkor az összefoglaló
végén utalj erre (pl. hitel: pontos összeg, cél; vállalkozás indítás, fejlesztés).
Ne felejtsd el, hogy nemcsak ötletedre, hanem saját magadra is keresel vevőt. Mutass rá
arra, hogy mik az erősségeid és hogy miért érdemes támogatni Téged!

Miket írhatsz még ide?
- A vállalkozás hitvallása, filozófiája.
- A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés, célpiacok,
marketing stratégia.
- A vállalkozás felépítése, működése.
- Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?
- Kik a fő vevők, beszállítók, partnerek.
- A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül
felhasználásra?
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2. Piacelemzés: Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése
Kérjük, mutasd be, hogy tevékenységed milyen piaci igény kielégítését célozza meg!
Határozd meg a célpiacát. Milyen trendek, kilátások érvényesülnek az ágazatban!
Teremékeidnek, szolgáltatásaidnak milyen versenytársai vannak jelen a piacon? Milyen
előnyei vannak a Te termékeidnek/szolgáltatásaidnak a versenytársakkal szemben?
Milyen nagyságúak és hol helyezkednek el versenytársaid összehasonlítva a Te
vállalkozásoddal?
Nagyon lényeges, hogy világosan lásd, az általad elképzelt terméknek vagy
szolgáltatásnak milyen piaci lehetőségei vannak. A termék ismertetése után írd le a
lehetséges piac nagyságát, tendenciáit – lehetőleg konkrét adatokra támaszkodva.
Mutasd be a piac legfontosabb szereplőit, illetve egyéb sajátosságait.
Minden esetben próbálj meg tényekre támaszkodni, és belőlük kulcsfontosságú
következtetéseket levonni.
Piackutatás
Ismereteid alapján próbáld meghatározni a piac méretét és legfontosabb fejlődési
jellemzőit (például gyorsan nő, stagnál). Írd le a piac sajátosságait (például működését
speciális törvény szabályozza). Mik a földrajzi jellemzői? Számodra milyen korlátok
jelentkeznek ezen a piacon?
Az elemzés szintjei
Az elemzés szintje kettős, egyaránt figyelembe kell venni makró- és mikrokörnyezeti
szempontokat. A makro-környezeti elemzés olyan tendenciákat vizsgál, melyek a
politika, gazdaság, tudomány, technika, társadalom, kultúra, nemzetközi hatások
területén jelentkeznek, míg a mikrokörnyezet olyan kérdéseket vizsgál, melyek az
eladók számával, a gyártókkal, a felhasználókkal, a forgalmazási sajátosságokkal, az
iparágba való be-, és kilépés nehézségeivel, az iparág méretével, a földrajzi
elhelyezkedéssel foglalkoznak.
Reálisan kell elemezni, hogy kik vannak a piacon és azok mennyire bizonyulnak igazi
versenytársaknak. Ha a termék egyedülálló „novum” akkor nincs versenytárs, de nehéz
megjósolni a várható piaci pozíciót (piaci részesedés, kereslet stb.), míg ha már
kialakult piaca van a tevékenységnek, akkor sok a versenytárs és az a kérdés, hogy fel
tudjuk-e venni velük a versenyt (termék megkülönböztetés). Mindkét esetben érdemes
vizsgálni, hogy milyen piaci űrt kívánunk betölteni és a piaci szegmentálás megfelel-e a
szervezet céljainak.
Piaci szereplők
Vásárlók/fogyasztók: Kik a termék potenciális vásárlói? Milyen meggondolással
választják ki a megvásárolandó terméket? Melyek a legfontosabb elvárásaik a termékkel
kapcsolatban?
Ezen kérdések megválaszolása után azonosítsd a piac, számodra legfontosabbnak tartott
részét, válaszd ki azt a piaci szegmenst, amelyre tevékenységed koncentrálni fog.
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Versenytársak: Kik a versenytársak és mennyien vannak? Milyen módszerrel és
eredményességgel működnek? Mik az erősségeik és gyengeségeik? Várható-e jelentős
változás ezen a téren? Miben különbözöl tőlük?
Szövetségesek: Kik a potenciális szövetségesek (akár a versenytársak közül, akár más
termékek gyártói/forgalmazói)? Milyen előnyöket és lehetőségeket hordozna egy ilyen
szövetség?
Állam: Az adott piacon mekkora az állami szerepvállalás mértéke? Ez milyen
előnyöket, támogatási lehetőségeket hordoz magában?
Az információk összegyűjtése :
A vállalkozás sikerének alapvető feltétele a megfelelő piacismeret. Bizonyára számtalan
adattal, ismerettel rendelkezel. Próbáld meg rendszerezni ezeket a fenti szempontok
szerint. A piacbecsléshez, illetve az állami szerepvállaláshoz szükséges adatokat legális
központi forrásokból beszerezheted (például sajtó, kiadványok, internetes honlapok).
Ugyanakkor a piaci szereplők (vásárlók, versenytársak, potenciális szövetségesek)
vonatkozásában saját ismereteidre és felméréseidre vagy utalva.
Egy komoly, tematikus piackutatás kimeríti ezen üzleti terv kereteit. Egy személyes
kérdőíve révén közvetlen benyomásokat szerezhetsz potenciális vásárlóidról és
versenytársaidról és direkt visszajelzést kapsz a termékről, a vele szembeni elvárásokról
is.
Következtetések:
Foglald össze a piac által nyújtott lehetőségeket, ezek hatásait, mutasd be a kutatás
alapján körvonalazódó piacod, célpiacod. Írd le vevőidet, jellemezd célcsoportjaidat!
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3. A termékek és szolgáltatások ismertetése
Kérjük, mutasd be a kulcsfontosságú termékeidet/szolgáltatásaidat, azok funkcionális
jellemzőit vevői szemszögből. Ismertesd a termék/szolgáltatás továbbfejlesztésében
rejlő lehetőségeket.
Ebben a részben foglald össze vállalkozásod alapötletét: mi a termék vagy tevékenység,
amely a vállalkozás alappillére lesz. Ne felejtsd el, hogy számos olyan tény,
következtetés van, ami számodra egyszerű és természetes – de nem az, annak, aki
először találkozik vele. Próbáld célratörően, logikusan bemutatni a terméket vagy
tevékenységet.
A vállalkozásod alapját jelentő termék vagy szolgáltatás folyamatosan változik, a piac
igényeivel együtt kell is hogy változzon. Vázold fel a termék életciklusát, a lehetséges
fejlődési irányokat, fontosabb mérföldköveket.
Egyszerű és jól követhető módszerként a SWOT analízist ajánljuk. Ennek alapja, hogy
áttekinted a termék vagy szolgáltatás:
- erősségeit/előnyeit
- hátrányait/gyengeségeit
- lehetőségeit
- veszélyeit.
Ezen rendszerezés segítségével eldöntheted, valóban életképes-e a piacon az adott ötlet.
ELŐNYÖK/ERŐSSÉGEK HÁTRÁNYOK/GYENGESÉGEK
(STRENGTHS)
(WEAKNESSES)
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
(OPPORTUNITIES)
(THREATS)
Az előnyök és hátrányok mindig belülről jövő, azaz általad változtatható dolgokat
tartalmazzanak. A lehetőségek és veszélyek a külvilágra utaljanak, azaz az objektív
tényezők listái legyenek.
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4. Marketing terv
Miután összefoglaltad az általad megvalósítandó terméket vagy szolgáltatást és tények
alapján jellemezted az adott piaci környezetet és kiválasztottad a számodra elsődleges
piaci szegmenst, nem marad más hátra, mint egy akcióterv készítése. Az akcióterv
alapja az üzleti stratégia, mely a kitűzött cél elérésére irányul. A marketing stratégia
utal arra, hogy hogyan jelenik meg az adott piacon az adott termék.
Itt fontos leírnod, hogy hogyan képzeled el termékeid/szolgáltatásaid terjesztését.
Hogyan alakítanád ki áraidat? Milyen reklám ill. eladás ösztönzési módszereket
kívánsz alkalmazni?
A marketing stratégia legfontosabb elemei (4P-nek is nevezik):

Termék
Ár
(Product)
(Price)
Hely
Promóció
(Place) (Promotion)
Termék
Az eddigiekben már többször szó esett a termékről. A marketing stratégiában
elsősorban azt fejtsd ki, hogy termékvonalon mit teszel az üzleti cél eléréséért. Hogyan
fejleszted a piac igényeinek és a versenytársak tevékenységének megfelelően a
terméked, szolgáltatásod, milyen változtatásokat tervezel a termékválasztékban,
milyen új termékekben gondolkodsz.
Ár
A termék/szolgáltatás ára több szempontból is fontos. Egyrészt alapvetően
vállalkozásod árbevétele teremti meg hosszútávon a működés és a nyereségesség
alapjait. Másrészről viszont az ár fontos eszköz a piacon a vásárlók meghódítása és a
versenytársak megelőzése érdekében (például bevezető árak, kedvezmények, stb.).
Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az ár az imázs eszköze is, és az ár és a
minőség összefügg egymással. (Meg kell jegyezni, hogy az ár alapvető a
működési/pénzügyi stratégia esetében is, tehát a két részstratégia ezen keresztül
kapcsolódik egymáshoz.) Ne árlistát készíts, hanem vázold árképzési elképzeléseidet!
Hely, terjesztési csatornák
Meg kell tervezned, melyik a legcélravezetőbb útja az árunak a fogyasztóhoz való
eljuttatásához (például kis- nagykereskedelem, hálózat). Milyen értékesítési
csatornákat tervezel, melyik közülük a leghatékonyabb? Hogyan kell hosszútávon
működtetni ezeket? Milyen módon figyeled a piac reakcióit? Ezek alapján hol fogod
megnyitni üzletedet? Vázold a szükséges műszaki és egyéb feltételeket, esetleges
engedélyeket.
Promóció
Milyen eszközökkel tudod segíteni az értékesítést, a vásárlók meggyőzését? Hogyan
építed fel céged arculatát, és hogyan kommunikálod üzeneteidet? Milyen
kapcsolatrendszert építesz ki potenciális szövetségeseiddel és az egyes
szervezetekkel (állami intézmények, szakmai szervezetek, önkormányzat, stb.)? Milyen
közvetítő/reklám eszközök használatát tervezed, és milyen eredményt vársz tőlük,
hogy méred a hatékonyságukat?
10
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Miket írhatsz még ide?
a) Termékek / szolgáltatások:
- a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el
(bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
- alkalmazott termék - piac stratégiák:
- piackiaknázás
- piacfejlesztés
- termékfejlesztés
- diverzifikáció
- termékkivonás a piacról
- a termékfejlesztések ütemezése
- a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a
vásárlók számára
b) Ár:
- a vállalkozás által használt árképzési elvek
- költségelvű árképzés
- kereslettől függő árképzés
- versenytársakhoz igazodó árképzés
- árdiferenciálás (felárak, árengedmények)
- mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
- a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonya
c) Hely, terjesztési csatornák:
- a vállalkozás területi elhelyezkedése
- marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
- disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
- milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
- a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés:
- online
- kereskedelmi hálózatokban
- disztribútorokon keresztül
- közvetítőkön keresztül
- személyes eladással
- egyéb
d) Promóció:
- online hirdetési módok
- szórólapok
- a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek
- hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban
- személyes eladás
- támogatás
- merchandising
- eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb.)
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5. Működési és üzemelési terv
Ebben a fejezetben az alkalmazott technológia és a termelési rendszer, valamint
üzemeltetési folyamatának bemutatása a fő cél. A termelési rendszer bemutatása
magában foglalja a termelési folyamat mellett az alkalmazott gépek, telephelyek, és a
szükséges létesítmények bemutatását, valamint az elhelyezés (location) és az elrendezés
(layout) szerepét. A leírás során egyszerű mindenki számára érthető megfogalmazásra
kell törekedni.
Kérjük, mutasd be vállalkozásod üzemeltetési/termelési folyamatait, annak ciklusait,
valamint írd le, hogyan védi ki a szezonalitás miatt előálló ingadozásokat. Milyen a
vállalkozásod földrajzi elhelyezkedése, milyen előnyei és hátrányai vannak (munkaerő
hozzáférhetősége, vevők, szállítók közelsége, közlekedés, helyi adók stb.). Írd le a
létesítményeket (pl. műhely, irodák, raktárak), földterületeket, felhasznált gépeket és
berendezéseket. Az eszközöket birtoklod, bérled vagy lízingeled? A következő években
milyen bővítéseket tervezel? Mutasd be az alvállalkozók bevonását, a készletek
finanszírozását, a szállítási lehetőségeket!
A szélesebb értelemben vett termelési rendszer megkívánja, hogy bemutassuk a
beszerzési és értékesítési csatornákat is, különösen ha termelés stratégiai szövetségben
jön létre egyes beszállítókkal, vagy értékesítőkkel. Ilyen szoros együttműködés van
például a „Just In Time” termelési rendszerekben. A logisztikai rendszer bemutatása
megkívánja, hogy az esetleges kiszervezési (outsourcing) partnereket is megemlítsük.
A termelési terv részei
A. A termelési technológia;
B. A telephely;
C. A gépek és berendezések;
D. A szállítók, értékesítők (disztribúciós csatornák) listája.
A. Az alkalmazott technológia a gyártás, illetve termelés műszaki és szervezési
megoldásainak összességét jelenti.
B. A telephely elhelyezése a beszerzés, gyártás és értékesítés tényező hármas
tükrében vizsgálható. Ebben a részben írjuk le a telephely kialakításának és
elrendezésének főbb jellemzőit is.
C. Az alkalmazott gépek és berendezések a műszaki színvonalat mutatják be.
D. A szállítók, értékesítők elemzése szorosan illeszkedik a cég logisztikai
rendszerének bemutatásába.

Miket írhatsz még ide?
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lehetséges rész, attól függően, mi a célunk: termékfejlesztési terv
kapacitásnövelés
szükséges beruházások
kockázati tényezők
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6. Személyzeti terv
Kérjük, mutasd be személyzeti terved. Milyen létszámmal működtetnéd vállalkozásod,
és ehhez milyen személyi jellegű kifizetések, illetve közterhek kapcsolódnak, tervezel-e
létszámbővítést?
Minden vállalkozásban lényeges annak felmutatása, hogy azok a személyek, akik a
vállalkozásban részt vesznek, képesek-e a vállalkozás sikeres működtetésére.
Sok esetben érdemes önéletrajzot csatolni az üzleti tervhez (mellékletben).
Milyen alapvető képzettség szükséges az ötlet megvalósításához? Ez lehet
műszaki/technikai tudás/képzettség úgy, mint asztalosmunka vagy eladás, de ne feledd
kihangsúlyozni a személyes tulajdonságokat sem, úgy mint a lelkesedést, energiát vagy
a nehézségek legyőzésében megnyilvánuló képességeket.
Kik azok, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek? Sorold fel mindazokat,
akikre támaszkodni fogsz. Szükség lehet esetleg mások igénybevételére is, mint pl.:
könyvelő.
Miért felelnek meg a szükséges követelményeknek? Ez a meglévő képesítésről és
gyakorlattól kezdve más, egyéb végrehajtott tevékenység leírásáig terjedhet, mely
bizonyítja a meglévő képességeket.
Képzés. Felfedeztél-e esetleg olyan képzettségbeli hiányt, melyre szükség lenne? Pl.: az
egyik üzlettárs esetleg elvégezhet egy szaktanfolyamot. Sorold fel azokat a
tanfolyamokat, melyek elvégzése elengedhetetlenül szükséges a vállalkozásod
folytatásához, valamint azokat, amelyeken eddig részt vettél.
Szervezet/szervezés. Ez magába foglalja azt, hogyan szervezd meg a munkát a
vállalkozáson belül és azt is, hogy milyen jogi formát választasz tevékenységed
folytatásához, pl.: kft., bt., alkalmazott, alvállalkozó, stb.

Miket írhatsz még ide?
1.) Vezetőség, tisztségviselők
- kik a vállalkozás alapítói
- kik az aktív befektetők
- kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás
életében
- kik az igazgatók
- van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
- kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
- ábra mellékelése a szervezeti sémáról
2.) Személyzeti politika és stratégia
- az alkalmazottak felvételének az ütemezése
- milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
- igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
- milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
- létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál
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7. Pénzügyi (gazdasági) terv
A pénzügyi terv egy átfogó előrejelzést kell nyújtson a vállalkozás tervezett pénzügyi
teljesítményéről. Ez az alapja a befektetés megtérülésének, ezáltal a befektetők és hitelezők
meggyőzésének is fontos eszköze.
A pénzügyi terv készítése során nagyon fontos az alaposság. Szánjunk időt rá, hogy
összeszedjünk minden várható költséget és kiadást, mérjük fel, hogy ezek mikor, milyen
ütemezésben esedékesek. Ha minden adat rendelkezésünkre áll, akkor tudunk elkezdeni
számolni.
Rendezzük az adatokat áttekinthetően, kellően részletezve a mellékelt EXCEL FILE-ban,
melynek kitöltése kötelező és a következőket tartalmazza:
1-es fül: A beruházásra és az indulás finanszírozására vonatkozó információkat:
milyen ingatlanokkal, járművekkel, gépekkel és egyéb berendezésekkel kívánjuk
elindítani és működtetni, vagy fejleszteni a vállalkozásunkat, ezek beszerzése
mennyibe kerül, illetve milyen finanszírozással történne. (Nem költség és jövedelem
elemzés!)
2-es fül: Eredménykimutatás, a tervezett bevételek és a költségek alakulása
Bevételi oldal: tartalmazza az értékesítés árbevételét (termékeink vagy
szolgáltatásaink értékesítéséből származó tervezett bevételek), és az egyéb
bevételeket.
Költség oldal: A pénzügyi terv készítésének ez az egyik leglényegesebb része,
nagyon fontos, hogy próbáljunk meg összeszedni minden olyan várható költséget,
amivel számolni kell.
Az alábbi költségekkel számolhatunk:
 A bevétel megszerzésére közvetlenül ráfordított költségek (a továbbiakban üzemi
költségek). Ezek azon költségek, melyek az árbevétel megszerzése érdekében
közvetlenül merülnek fel: alapanyagfelhasználás, munkabér (járulékaival együtt),
üzlethelyiség bérleti díja stb. (Akkor is megjelennek költségként, ha még nem fizettük
ki őket, de az erőforrás felhasználás megtörtént.)
 A következő csoport a pénzügyi költségek: a vállalkozás által fizetendő adók,
hitelkamatok, lízingdíjak.
 Harmadik csoportba sorolunk olyan költségeket, amelyek nem jelentkeznek
fizikailag kifizetődő tételként, de mégis számolni kell vele, mint pl. az
értékcsökkenés (amortizáció).
3-as fül: A Pénzforgalmi (Cash-flow) terv: a pénzeszközök alakulásának
bemutatása.
A Cash-flow kimutatás a vállalkozás pénzáramlásának, állományváltozásának
figyelemmel kísérése egy adott időszakon belül, a pénzeszközök képződésének és
felhasználásának folyamatáról, a vállalkozás likviditásának alakulásáról tájékoztat.
Látható belőle, hogy egy adott pillanatban a vállalkozásnak mennyi pénze van, azt,
hogy adott időszakon belül mennyi pénzt költhet el, úgy, hogy ne veszélyeztesse a
cég biztonságos működését.
A Cash-flow kimutatásban csak olyan bevételekkel számoljunk, amelyek mögött
pénzmozgás is van, és csak azon költségeket és ráfordításokat vegyük figyelembe,
amelyek az adott időszakban pénzkiáramlással jártak.
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Példák a Cash-flow és Eredménykimutatás tételeinek helyes besorolására:
- Egy ingatlanba történő beruházás teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint
kiadás az első évben, majd az Eredménykimutatásban ennek az ingatlannak a
havi amortizációja, mint költség a teljes periódus alatt.
-

Egy hitelfelvétel teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint inkasszó az első
évben, illetve ennek a hitelnek a visszafizetése részletenként a teljes periódus
alatt. A hitel kamatköltsége viszont megjelenik minden hónapban úgy a CFben, mint az Eredménykimutatásban.

-

A kiadott/kapott számlák jövedelemként/költségként megjelennek az
eredménykimutatásban a számlák dátumán, a CF-ben a inkasszó/kifizetés
napján.

Miket írhatsz még ide?
Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése (Break-Even Chart)
Ennek legegyszerűbb módja az, hogy rajzolsz egy “fedezeti görbét”, mely grafikus formában
megmutatja a költségeidet és bevételeidet, valamint azt a legkisebb forgalmat, melyet el kell
érned ahhoz, hogy utána nyereséges legyél.
Az eladási görbe azt mutatja meg, hogy mennyi lesz a bevételed meghatározott eladási ár
esetén. Azt a pontot, melynél bevételeid kezdik meghaladni a költségeidet, “Fedezeti
Pontnak” nevezzük. A fedezei pont megmutatja, hogy mennyit kell forgalmaznod/eladnod
termékeidből/szolgáltatásaidból ahhoz, hogy nyereséget termelj/nyereségessé váljon a
tevékenységed. E fölött a pont fölött kezdesz nyereséget termelni.
A fedezeti pont kiszámításához fontos néhány dolgot előzőleg kiszámítani:
1. Az állandó költségek (Ak) nagyságát. Ezek a költségek függetlenek az előállított
termékek darabszámától. Ilyenek pl.: bérleti díjak, egyéb díjtételek, fűtési energia,
biztosítás, alkalmazottak bérei, értékcsökkenés, stb. (Az értékcsökkenés a
termelőeszközök értékének fokozatos csökkenését tartalmazza.)
2. A változó költségeket (Vk). Ezek a termék/szolgáltatás előállításához/nyújtásához
közvetlenül kapcsolódnak és a termelés változásával változik végösszegük. (pl
nyersanyag).
3. Értékesítési egységár. (Termékeink/szolgaltatásaink eladási ára)
Miután kialakultak az áraid, össze kell vetned a versenytársak áraival. Talán túl
magas? Ne felejtsd el azt, hogy a minőségnek ára van!
Számítási módok:
Egyféle termék előállítása/szolgáltatás nyújtása esetén meghatározhatjuk a fedezeti pont
eléréséhez szükséges értékesítési mennyiséget:
Fedezeti mennyiseg 

Ak
Egysegar  Termekegysegre juto Vk

Többféle termék előállítása/szolgáltatás nyújtása esetén a fedezeti pont eléréséhez szükséges
árbevételt kell kiszámolni:
Fedezeti arbevetel 
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8. Kockázatok és kockázatkezelés
Kérjük, mutasd be a lehetséges kedvezőtlen külső és belső körülményeket, és ezek
kezelésére szolgáló akadályelhárító megoldásokat!
Az üzleti terv végső célja. hogy biztosítsa az üzleti tevékenység számára azt a bizalmat,
ami lehetővé teszi az erőforrások, legfőképpen a tőke bevonását. Mindezek okán
rendkívül fontos része az üzleti tervnek, hogy reálisan értékelje (felmérje) az üzleti
tevékenységet érintő kockázatokat és lehetőségeket.
Érdemes programot kidolgozni a kockázatok elkerülésére és a lehetőségek kiaknázására.
A kockázatelemzés részei:
A. A környezet és vállalati belső elemzés (SWOT analízis)
B. Új technológia kockázata
C. Felkészülés a váratlan eseményekre
A. A kockázatok és lehetőségek elemzésére a leggyakrabban használatos eszköz
a SWOT analízis. A SWOT analízis két-két dimenzió szerint vizsgálja ezeket
a tényezőket. Nagyon fontos világosan látni, hogy az előnyök (erősségek) és a
hátrányok (gyengeségek) mindig a cég belső szerkezetéből erednek, míg a
lehetőségek és veszélyek mindig külső forrásból érkeznek.
Előnyök / Erősségek
(Strengths)

Lehetőségek
(Opportunities)

Veszélyek
(Threats)

Hátrányok /
Gyengeségek
(Weaknesses)
B. Az új technológia mindig különös kockázatokkal jár együtt, a már bevezetett
termék vagy technológiához képest. Érdemes mindezekre a rendkívüli
kockázatokra különös figyelmet fordítani.
C. A kockázatok és lehetőségek elemzésének értékes része lehet a váratlan
eseményekre való „akcióprogram” kidolgozása.
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9. Kilépési terv
A kilépési tervben két forgatókönyvet különböztethetünk meg.
Az első forgatókönyv szerint azokat a kilépési stratégiákat kell leírni, amelyek
eredményesség, növekedés esetén felmerülnek.
A második forgatókönyv esetén azokat a stratégiákat kell megemlíteni, amelyek
csődközeli helyzetben alkalmazhatóak.
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Ajánlott irodalom
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
– HVG Kiadó Rt., Budapest, 2001, 540 oldal
Szőnyi, Andrev J. – Steinhoff, Dan S.: Kisvállalkozások menedzselésének alapjai
- Park Kiadó
Kosztolány, André: Egy spekuláns bölcsessége
– Beszélgetés Johannes Gross-szal - Perfekt Kiadó, Budapest, 1999, 162 oldal
Hess, Karl: Vállalkozásról gyerekeknek és szülőknek
– Bagolyvár Kiadó, 1996, 158 oldal
Braun, W. Stephen: 13 végzetes hiba, amit a menedzserek elkövetnek
– Bagolyvár Kiadó, 1996
Greensted, Richard: Hogyan indítsunk saját vállalkozást
– Bagolyvár Kiadó, 1996
Gerber, Michael E.: A vállalkozás mítosza (Miért sikertelen a legtöbb induló
vállalkozás, és mit kell tennünk saját üzletünk érdekében?)
– Bagolyvár Kiadó, 1995, 2000, 208 oldal
Oakwoud, Alexander: Az eredményes megbeszélés ABC-je 7 leckében
– Bagolyvár Kiadó, 2000, 100 oldal
Moss, Geoffrey: Az eredményes kommunikáció kézikönyve
– Bagolyvár Kiadó, 1999
Gillen, Terry: A meggyőzés mesterfogásai – 20 módszer a vezetői hatékonyság
növelésére
– Bagolyvár Kiadó, 2000
Groove, Andrew S.: Csak a paranoidok maradnak fenn
– Bagolyvár Kiadó, 1998
Oakwoud, Alexander: Te és mások – Hogyan működjünk együtt eredményesen?
(Fiatalok sikeriskolája sorozat)
– Bagolyvár Kiadó
Oakwoud, Alexander: Okos szokások – Mit jelent érettnek lenni? (Fiatalok
sikeriskolája sorozat)
– Bagolyvár Kiadó
Oakwoud, Alexander: Nagy célok – Mi a siker, mi a boldogság?
(Fiatalok sikeriskolája sorozat)
– Bagolyvár Kiadó
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Ries, Al – Trout, Jack: Pozícionálás
– Bagolyvár Kiadó, 1997
Kirschner, Joseph: A manipuláció művészete
– Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1994
Kiyosaki, Robert T.: A gazdag papa szegény papa
– Bagolyvár Kiadó, 1998
Blanchard – Johnson: Az egyperces menedzser
– Park Kiadó
Bettger: Avagy a felemelkedés iskolája
– MBA Investment Kiadó, Budapest, 1999
Szerb László: Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan
– Pécsi Tudományegyetem kiadványa, Pécs, 2000
Ridderstrale, Jonnes – Nordström, Kiell A.: Funky-business – a tehetség táncoltatja a
tőkét
– Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 2001
Szirmai Péter: 10 lecke az üzleti tervezésről
– MVA-Conex Kiadó, Budapest, 1994
Szirmai Péter – Szomor Tamás: Üzleti terv, üzleti tervezés
– Nemzeti tankönyvkiadó, 1999
Carnegie, Dale: Sikerkalauz 1-3
– Gladiátor Kiadó, Budapest, 1996
Carnegie, Dale: A hatásos beszéd módszerei
– HVG Rt., 1990
McKay, Harvey: Cápák közt sértetlen – avagy a kapitalizmus iskolája
– Park Kiadó, 1991
Bradkanis – Aronson: A rábeszélőgép
– Ab ovo Kiadó, 1992
Sheefsky, Lloyd E.: Rúgd ki a főnököt és valósítsd meg álmaidat!
– Panem McGrohil, Budapest, 1995
Moran, Paul: Kezdés előtt, amit egy vállalkozónak tudnia kell
– Figyelő Rt., Budapest, 1992
Vállalkozói kalauz – Hálózat a demokráciáért program
– PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza
Marosán György: Stratégiai menedzsment
– Calibra Kiadó, 1996
Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás
– AULA Kiadó, 1994
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Bauer András – Berács József: Marketing
– AULA Kiadó
Dr. Varga Sándor, Dr. Bedő Gyula, Dr. Lőrinczi Gyula: Vállalkozások gazdaságtana
– Perfekt, 1997
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis- és középvállalkozóknak
– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2002
Vecsenyi János: Vállalkozási szervezetek és stratégiák
– AULA, 1999
Vecsenyi János: Vállalkozás – az ötlettől az újrakezdésig
– AULA, 2003

Az Útmutatót az üzleti terv elkészítéséhez az Életpálya Alapítvány Üzleti terv segédlet, valamint a CTP IÜP programra kiadott
Etikus Üzleti Tankönyv felhasználásával szerkesztettük.
Kérjük, hogy amennyiben hibát észlelnek, jelezzenek vissza a juniorbusinessclub@yahoo.com
e-mail címre, de természetesen szívesen várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.
Üzleti Tervek Versenye
Junior Business Club
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