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ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 

A jó üzleti ötlet 
 

 

A vállalkozókkal kapcsolatos egyik legnagyobb félreértés az, hogy csak a pénz érdekli őket. 

A vállalkozók természetesen szeretik és tisztelik a pénzt, ám sok sikeres vállalkozó számára a 

pénz csak mellékterméke valami még nagyobb célnak. Számos vállalkozás azért bukik meg, 

mert a tulajdonosát csak a pénz érdekelte. Az igazán sikeres cégek legtöbbjét olyasvalaki 

alapítja, akinek egy ötlete és egy nagy álma van. Minden vállalkozás szülőanyja az ötlet: ki 

kell találnunk, milyen üzleti lehetőségbe kívánjuk pénzünket befektetni. Vállalkozó bárki 

lehet. Ápolónő, titkárnő, eladó, gépész, háziasszony, mérnök vagy diák, kortól és nemtől 

függetlenül.  

Az üzleti lehetőség alapját jelentő ötlet bármikor kipattanhat agyadból, de egyszerűbb, ha 

nyitott szemmel és füllel jársz itthon és külföldön, vagyis bárhol is vagy. Így ugyanis könnyen 

felfedezhetsz ki nem elégített vagy nem a megfelelő módon kielégített igényeket, vagy hazai 

piaci környezetbe ültetheted át a külföldről még be nem gyűrűzött ötleteket. 

Az ötletek begyűjtése 

 

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. Ennek nagyon sok 

módja lehet, a legfontosabbakat megismerheted. 

Ötletek létrehozás: 

 Saját szükségletek 

Mi az, amire úgy érezzük, hogy szükségünk lenne, de mégse jutunk hozzá? Most ne egy 

Ferrarira, vagy Porsche-ra gondoljunk, hanem például arra, hogy szeretnénk fallabdázni, 

de a városban ahol lakunk nincs lehetőségünk.  

 

 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. Hobbyd folyamán olyan emberek csoportjába kerülhetsz, amelyek kielégítetlen 

igényei újabb ötleteket adhatnak neked. 
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 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 láthatuk, 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.  

 

Mikor beszélünk üzleti ötletről? 

 
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, 

ellemezük és értékeljük. 

 

Jó az üzleti ötletünk, ha: 

 

 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 vállasznak? Egyáltalán 

megfogom-e tudni őket győzni erről? 

 

 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. 
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 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. 

ÜZLETI TERVEZÉS 
 

Az üzleti tervezés, mint neve is mutatja egyfajta tervezés. 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) tehát 

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. kockázatokat, 

8. a várható jövedelmeket. 

 

Az üzleti terv alapján eldönthető, hogy szükséges-e további külső források bevonása a 

megvalósításhoz. Továbbá az is eldönthető hogy a tervezett megvalósítás (esetleges 

fejlesztés) jövedelmező-e, vagyis megtérül-e, illetve milyen gyors a feltételezett megtérülés.  

Az üzleti terv készítésének folyamata 

 

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. 

 

 

Az üzleti terv készítésének folyamata a következő: 
  

 

 

 

 

 

 

 

1. Lehetőség 

felismerése 
ötletgyűjtés, 

lehetőségek 

összehasonlítása, 

személyes célok. 

 

2. Vállalkozás 

stratégiája 
makro, mikro, 

rövid, közép, hosszú, 

eszközök, módszerek. 

 

 

3. Üzleti terv 
lépések, 

pénzügyi terv, 

erőforrások, 

időszükségletek, 

kockázatok. 

 

4. Megvalósítás 
működtetés, 

ellenőrzés. 
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A folyamatábrában a harmadik kocka a tulajdonképpeni üzleti terv elkészítése, mely szintén 

további lépésekre osztható. Az ületi terv készítésének lépéseit legcélszerűbb összekötni az 

üzleti terv tartalmi struktúrájával (lásd: később) és annak értelmében meghatározni a 

szükséges lépéseket. Ennek megfelelően az üzleti terv készítésének 9 lépése a következő: 

 

1.A vállalkozás általános bemutatása 

2.A termékek és szolgáltatások ismertetése 

3.Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése 

4.Marketing terv 

5.Működési és üzemelési terv 

6.Személyzeti terv 

7.Kockázatok és kockázatkezelés 

8.Pénzügyi (gazdasági) terv 

9.Kilépési terv  

 

Az üzleti terv jelentősége: 
 

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

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. 
 

Mire jó az üzleti terv? 
 

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 (leggyakoribb) megvalósítási céljai 
 

 Egy-egy ötlet megvalósításának vizsgálata üzleti terv formájában 

(megvalósíthatósági tanulmány). 

 Gazdaságossági elemzés céljából az erőforrások és eredmények vizsgálatához. 

 Fejlesztési vizsgálat a már meglévő működés továbbfejlesztésére. 

 Befektetési vizsgálat a tulajdonostársak, vagy leendő tulajdonostársak tőkéjének 

bevonására. 

 Külső erőforrások bevonása céljából hitelezőktől és támogatóktól. 

 Tájékoztató jellegű üzleti terv a partnerek részére. 
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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: 

 Üzleti terv belső tagok részére 

 ügyvezető igazgató, menedzser, 

 elnökség,  

 ellenőrző bizottság, 

 tőketulajdonosok.  

 

Az üzleti terv ebben az esetben 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.  

 Leendő társak részére 

 üzleti partner, 

 stratégiai szövetség partnere,  

 konzorciumi tag, 

 részvényesek. 

 

Az üzleti terv ebben az esetben a társak bevonását célozza. A terv világos magyarázata, a 

terv megismertetése, az előnyök és hátrányok azonos rangú megvilágítása jellemzi. A 

meggyőzésnek kisebb a szerepe. 

 

 Külső személyek és jogi személyek részére 

 hitelezők, 

 támogatók,  

 alapítványok, 

 pályáztatók, 

 szponzorok. 

 

Az üzleti terv ebben az esetben 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. 

 

Mint láttuk az egyes céloknak és a megjelölt célcsoportnak megfelelően a jellemző hangsúly 

más és más. Ennek megfelelően az üzleti terv, különböző részei fognak túlsúlyba kerülni. A 

következő táblázatban összefoglaljuk az egyes célok, célcsoportok és az üzleti terv kiemelt 

részeinek kapcsolatát. 
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Cél: Hangsúlyozott részek Ki lesz a felhasználó? 

A vállalkozás tevékenységi 

köreinek (portfólió) 

tervezése. 

 termelési terv   

 marketing terv 

 pénzügyi terv (jövedelmezőség)  

Jelenlegi vezetés és 

üzlettársak. 

Tevékenységi kör 

(portfólió) módosítás 

(tőkeemelés és idegen 

forrás bevonása). 

 Összefoglalás (minden, ami 

meggyőző erejű)  

 szervezeti terv  

 marketing terv  

 kockázatelemzés  

 pénzügyi terv (jövedelmezőség)  

Új, potenciális üzlettársak, 

tőkebefektetők. 

Üzletfelek, partnerek 

tájékoztatása. 
 termelési terv   

 marketing terv  

Vevők, szállítók. 

Idegen forrás elérése 

(forgóeszköz és fejlesztési 

hitelek, támogatások). 

 Összefoglalás (minden, ami 

meggyőző erejű)  

 Piacelemzés   

 szervezeti terv  

 marketing terv  

 kockázatelemzés  

 pénzügyi terv (jövedelmezőség)  

Vagyis a teljes üzleti terv. 

Hitelezők, pénzintézetek, 

szponzorok, támogatók. 

 

Ki készíti az üzleti tervet? 
 

Az üzleti tervet általában vállalat, vállalkozás vezetői, belső érintettjei készítik az előttük álló 

feladatok megvalósítására, a kitűzött célok elérésére. Az utóbbi időben elterjedt azonban az a 

gyakorlat is, hogy az érintettek szoros együttműködésével erre szakosodott külső megbízott 

partnerek is készíthetnek üzleti tervet. Ennek előnye, hogy az erre vállalkozó fél kiaknázhatja 

az üzleti tervezésben szerzett tapasztalatait és az esetleges célcsoportra vonatkozó specializált 

ismereteit (például jogszabályok, szakmai gyakorlatok, pályázati kiírások stb.). 

Összeférhetetlenségi és erkölcsi okokból azonban kerülendő a külső célcsoporttal (például 

hitelező, pályáztató) jogi, vagy szervezeti függőségben álló személyek megbízása. 

 

Mikor készül az üzleti terv? 
 

Mint már szó volt róla üzleti tervet sok különböző helyzetben készítünk, és gyakran előfordul, 

hogy ez a tevékenység rendszeresnek is tekinthető. A leggyakoribb esetek a következők: 

 Vállalkozás indítása. 

 Vállalkozás fejlesztési irányváltása, jelentősebb tőkebefektetés. 

 A vállalkozás gazdasági helyzetének kritikussá válása. 

 Külső tőke bevonása. 

 Nagyobb szervezeti, átalakulási események pl.: fúzió, szétválás stb. 
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Üzleti terv külalakja 

Az üzleti tervek formai felépítése két szempont szerint kell, hogy kialakuljon. A gazdasági 

döntés szempontjából az üzleti tervnek olyannak kell lennie, hogy az gyorsan és egyszerűen 

áttekinthető legyen. Az információk olyan rendszerben sorakozzanak fel, hogy elősegítsék a 

döntés meghozását.  

Más szempontból, ha az üzleti terv külső személynek készül például hitelkérelemhez, vagy 

pályázati támogatáshoz, akkor a formai kialakítást illetően figyelembe kell venni a külső 

partner követelményrendszerét. Ez a követelményrendszer vagy kiírás meghatározza a 

tartalmi összetevők sorrendjét, tördelését, formai kivitelezését valamint előírja a szükséges 

kiegészítő igazolások csatolását, illetve a szükséges példányszámot. Mindkét esetben igaz, 

hogy ma már általános követelménynek számít, hogy az üzleti tervet számítógéppel 

szerkesztve és fűzve kell elkészíteni. A könnyebb érthetőség érdekében szintén szokás, hogy a 

tervet egyes szám harmadik személyben kell elkészíteni. 

 

PIACKUTATÁS 
 

Mit kell tudnod?  
 

Mielőtt belevetnéd magad a piackutatásba, hasznos, ha végiggondolod mindazt, amit tudnod 

kell. Újságok böngészése vagy az utcán folytatott kérdőíves igényfelmérés nagyon 

időigényes, így nagyon fontos az, hogy a megfelelő kérdéseket tedd fel.  

Ennek egyik módja, hogy megválaszold a probléma lényegét átfogó három kulcskérdést:  

1. Kik a vásárlók/fogyasztók - hányat tudok megnyerni és fizetnek-e annyit, hogy 

nyereséges legyek?  

2. Kik a versenytársak - tudok-e versenyezni azokkal, akik már a piacon vannak?  

3. Mi lesz a tevékenység - meglesz-e bennem a képesség és erő, hogy a vevők igényeit 

kielégítsem?  

Rájössz arra, hogy ezek a kulcskérdések olyan további kérdések sokaságát vetik majd fel, 

amelyeket szintén meg kell válaszolnod, mielőtt belekezdhetsz a vállalkozásba. További 30-

40 kérdés vetődhet fel - próbálj meg a lehető leghatározottabb (pontosabb) formában 

válaszolni mindegyikre.  

 

Kulcskérdések 
 

Az útmutató legfontosabb célja, hogy reálisan végiggondold vállalkozási tervedet. Ennek 

során az alábbi három alapvető problémakörre kell koncentrálnod:    

 

 1.  Mi lesz az a termék vagy szolgáltatás, ami a vállalkozás alapját képezi ?  

 2.  Milyen piacon és hogyan történik ennek a terméknek az értékesítése ? 

 3. Milyen lesz a vállalkozás operatív működése, hogyan biztosítható a nyereséges 

működés ? 

Rájössz arra, hogy ezek a kulcskérdések további kérdések sokaságát vetik majd fel, amelyeket 

szintén meg kell válaszolnod, mielőtt belekezdhetsz vállalkozásodba. Íme, néhány olyan 

kérdés, melyekre a választ magad adod meg az üzleti terv elkészítésével:  

 

Vásárlók- fogyasztók:  
- Milyen igény van az adott termék iránt?  
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- Mekkora a fizetőképes kereslet?  

- Hogyan érhetem el a potenciális vásárlókat?  

 

Versenytársak:  
- Van-e hasonló termék a piacon?  

- Mennyibe kerül?  

- Mik az erősségei és hibái?  

 

Működés:  
- Milyen eszközökre és berendezésekre, illetve szakértelemre van szükség?  

- Hogyan biztosítom az anyagi hátteret?  

- Mennyi lesz a termékem ára? 

 

 A kulcskérdésekre adott válaszok határozzák majd meg az üzleti stratégiát. Ez a stratégia, 

amely bizonyos időközönként felülvizsgálatra szorul, egy reális, elérhető célt kell, hogy 

kitűzzön vállalkozásod elé.  

 

Ilyenek lehetnek:  
- nyereséges működés bizonyos időtartamon belül  

- meghatározott forgalom elérése  

- meghatározott piaci részesedés elérése.  

 

A cél elérésének eszközeit tartalmazza majd az üzleti terv részeként megalapozandó 

marketing és működési/pénzügyi stratégia.  
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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 

 

Bauer András – Berács József: Marketing  
– AULA Kiadó 
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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 fent tartják a programváltoztatás jogát. 

 

Üzleti Tervek Versenye 

Junior Business Club 

 


