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4. AZ ÜZLETI TERV 
 

4.2. Az üzleti terv szerkezeti felépítése, az egyes fejezetek tartalma 

 

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

számítási módszerek eltérőek lehetnek, attól függően, hogy mi a terv célja, illetve hogy a 

vállalat milyen egyedi sajátosságokkal rendelkezik. 

Az üzleti terv felépítése tehát a vállalkozás éppen aktuális helyzetének megfelelően 

sokféleképpen elképzelhető és elkészíthető. 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. Azt 

azonban minden esetben figyelembe kell venni, hogy az üzleti terv kinek szól, milyen célból 

készül.  

Nem lehet tehát olyan sablont meghatározni és összeállítani, amely minden vállalatra, minden 

piaci szituációra megfelelő lenne, de az alábbi témakörökre minden üzleti tervnek ki kell 

térnie: 

• vezetői összefoglaló 

• a vállalkozás bemutatása és jellemzése, 

• a termékek, a termelési folyamat, működési terv bemutatása, 

• piaci információk, helyzetelemzés, 

• marketingterv, 

• pénzügyi terv. 

 

Az üzleti terv összeállításánál, vagyis a tevékenység megtervezésénél az alábbi három 

alapvető problémakörre kell koncentrálni. 

1.) Melyik az a termék vagy szolgáltatás, amelyre a vállalkozás épül? 

2.) Melyik az a piac, amelyikre termelünk, annak milyen jellemzői vannak, hogyan történik a 

termék értékesítése? 

3.) A gyakorlatban hogyan zajlik majd a vállalkozás működése, mitől és mikor lesz mindez 

nyereséges? 

 

Ha ezeket a kérdéseket részletesen körüljárjuk, közben újabb és újabb kérdések vetődnek fel 

bennünk (pl. kik a vevőink, mekkora a piaci ár, milyen szakértelemre van szükségünk stb.), de 

ezek megválaszolásával végül kirajzolódik előttünk vállalkozásunk képe, amelyet már csak 

megfelelő formába kell öntenünk ahhoz, hogy az üzleti tervünk elkészüljön.  

A továbbiakban az üzleti terv egy lehetséges felépítésén keresztül ismerjük meg, hogy az 

egyes konkrét fejezetekben mi mindenre kell kitérnünk. Az egyik lehetséges felépítés szerint 

az üzleti terv sémája: 

1. Összefoglalás 
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2. Helyzetelemzés 

3. A vállalkozók és a vállalkozás bemutatása 

4. Termelési, üzemeltetési terv 

5. Marketingterv 

6. Szervezeti terv 

7. Pénzügyi terv 

8. Függelék (mellékletek) 

Az üzleti terv talán legfontosabb néhány oldala a vezetői összefoglaló, az a rövid 

összefoglalás, amely lényegre törően tartalmazza a terv minden fontosabb megállapítását, 

adatát. 

Azért van szükség erre a rövid fejezetre az üzleti terv elején, mert tömör, vázlatos formában 

összefoglalja annak tartalmát. Ez nagy segítség azok számára, akiknek nincs idejük alaposan 

áttanulmányozni ezt a dokumentumot. 

Az összefoglalásban ezért mindennek szerepelnie kell, amit tervünk szempontjából fontosnak 

tartunk, illetve ami ahhoz szükséges, hogy meggyőzzük az olvasót elképzeléseink 

piacképességéről. 

A vezetői összefoglaló mindig utoljára készül el, és az üzleti terv rövid kivonata. 

Előny, ha arról is informál, hogy a vállalkozás áfa-alany, vagy nem, hiszen a pénzügyi 

tervben, és a vállalkozás bemutatásában ennek szerepelnie kell. 

Így mindenképpen szerepelnie kell az összefoglalásban a következőknek: 

• A vállalkozók bemutatása 

• A piac bemutatása, termékünk piaci esélyei, 

• Az üzleti ötlet (mit csinálunk, milyen szükségletet elégítünk ki), 

• A vállalkozás bemutatása: a termelési terv és a szervezeti terv összefoglalása, 

• Jövedelmezőség (a legfontosabb mutatók: várható költségek, bevétel, hiteligény stb.). 

• Misszió 

• Küldetés 

 

Az összefoglaló fejezet az üzleti terv elején szerepel, de időrendben utoljára készül el. 

 

A vállalkozók és a vállalkozás bemutatása 

Az üzleti terv leggyakoribb feladata, hogy meggyőzze a befektetőt (bankot, tulajdonostársat, 

lehetséges felvásárlót) arról, hogy az ötlet, a vállalkozás jövedelmezővé teheti tőkéjét.  

Ennek a fejezetnek döntő jelentősége van a bizalom felkeltése szempontjából.  

Ez a rész tartalmazza a vállalkozás alapadatait (név, cím, adószám, KSH-szám, székhely, 

telephely, alapítási év, társasági forma, a tulajdonosok neve, címe, számlavezető bank és 

számlaszám, a vállalkozás egyéb jellemző adatai). 
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A fejezet további tartalma: 

• a vállalkozás jellege, az üzleti ötlet (mi az ötlet egyedisége), 

• a termékek és a szolgáltatások leírása, (rövid bemutatás, még nem technológiai leírás), 

• a vállalkozók bemutatása (leginkább abból a szempontból, hogy miért jelentenek 

garanciát a vállalkozás sikerességére), 

• a vállalkozás mérete, szervezete (annak bemutatása, hogy a létszám és a felkészültség 

olyan mértékű, amilyet a vállalkozás megkíván), 

• az iroda és a személyzet (az adminisztrációt miként kívánjuk megszervezni). 

 

Helyzetelemzés 

Ebben a fejezetben a későbbiekben tárgyalt üzleti ötletet helyezzük bele az adott ország, 

régió, vagy település gazdaságába. Meghatározzuk a vállalkozásra ható tényezőket, valamint 

felmérjük a piaci helyzetet és kilátásokat. Ebben a részben vizsgálandó kérdéskörök: 

• a gazdaság általános trendjei (azon demográfiai, gazdasági jellemzők, amelyek a 

vállalkozásra is hatással lehetnek), 

• az iparág elemzése, előrejelzések, 

• a versenytársak elemzése (SWOT vagy GYELV elemzés), 

• a piac meghatározása, tipizálása (a beszerzési, munkaerő-, tőke- és értékesítési piacok 

körülhatárolása), 

• a piac behatárolása, szegmentálása (kik a potenciális vevők kor, nem, demográfiai 

összetétel, fogyasztási szokások, jövedelmi lehetőségek szerint). 

Gyakran előfordul, hogy a helyzetelemzés a marketingterv részeként kerül bemutatásra. 

 

Marketingterv 

A legfontosabb kérdés egy vállalkozás számára a piac, vagyis hogy talál-e elegendő vevőt a 

termékére. A marketingterv a piacelemzésekből, a piackutatásokból nyerhető információk 

felhasználásával kialakított marketingstratégiát, illetve annak részleteit rögzíti: a 

termékmarketinget, ármarketinget, az elosztási csatornákat, marketing kommunikációs 

politikát. Tartalmazza a termék értékesítésének tervezett módját, helyét, a termék 

sajátosságait, az árpolitikát, a marketingkommunikációs eszközöket, tehát a marketing 

legfontosabb elemeit. 

A marketingtervnek a következőket kell tartalmaznia: 

• piackutatási eredmények és marketingkommunikáció (a vevők megismerése és 

tájékoztatási terve), 

• a 4P, azaz a marketingmix az üzleti terv időszakában (termékpolitika, árpolitika, 

értékesítési csatornák, promóciós politika), 

• az árazás kérdései (lehet a 4P részeként, de részletesen meghatározva az árazási 

elveket), 

• ellenőrzés és korrekció (hogyan mérjük marketingtervünk hatékonyságát). 

 

Termelési, üzemeltetési terv 
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Ebben a fejezetben a termék vagy szolgáltatás előállításának folyamatát és annak technikai 

feltételeit kell kifejtenünk. A működési terv leírásakor a termelési folyamat, a technológia, az 

igénybe vett berendezések bemutatására is ki kell térni. A termelés és szolgáltatás folyamatát 

a beszerzéstől az értékesítésig a legfontosabb jellemzők alapján ismertetni kell. 

Az elsődleges tevékenységeken túl az egyéb, támogató tevékenységek ismertetését is jelenti. 

Ide tartozik például az emberi erőforrás menedzsment, a vállalati információs rendszerek 

megszervezése is. 

A következő területekre kell kitérnünk: 

• a technológiai folyamat leírása (termelő berendezések mérete, kapacitása, elhelyezése 

stb.), 

• a lehetséges beszállítók bemutatása (együttműködési szándéknyilatkozatot célszerű a 

mellékletekhez csatolni), 

• a telephelyek bemutatása (ha még máshol nem történt meg), 

• szükséges gépek, berendezések, felszerelések leírása, 

• cselekvési ütemterv, 

• az alapanyagok és félkész termékek piaca. 

Induló vállalkozásnál a mérföldkőnek számító tevékenységeket érdemes GANTT diagramban 

összegezni, feltüntetve az elérés dátumát annak érdekében, hogy a párhuzamosan folyó 

műveletek összehangoltan tudjanak működni. 

 

Személyzeti és szervezeti terv 

Ennek a fejezetnek nagyobb szervezeteknél különösen nagy a jelentősége, de fontos a 

működtetés szervezeti kereteinek átgondolása kisebb, illetve induló vállalkozások esetében is.  

A kifejtendő területek: 

• a tulajdonforma (társasági forma) megválasztása, 

• tulajdonostársak (fő részvényesek) és alkalmazottak, 

• a vállalkozás vezető beosztású dolgozóinak rövid életrajza, szakmai háttere (ha nem 

azonosak a tulajdonosok a vállalkozókkal, hiszen az ő bemutatásuk korábban már 

megtörtént), 

• szervezeti tabló (a vezetők hatásköre, alá-fölérendeltségi viszonyok), 

• munka- és felelősség-megosztás a szervezeten belül (az egyes részlegek és vezetők 

feladatai). 
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Pénzügyi terv 

Ez az üzleti terv egyik legkritikusabb fejezete, hiszen itt dől el, hogy pénzügyileg 

eredményessé tehető-e a vállalkozás. A pénzügyi tervnek a megelőző fejezeteken kell 

alapulnia, hiszen azokban részletezzük a költségtényezőket, és a várható bevételi forrásokat 

is. A pénzügyi terv kitér a vállalat vagyonára, a hitelfelvételi lehetőségekre, a várható 

nyereség mértékére, valamint a nyereséget nem biztosító fedezeti pont meghatározására. 

A pénzügyi tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• nyitó és az üzleti terv időszakának végére tervezett záró mérleg, 

• jövedelemterv, 

• pénzforgalomi terv (pénzügyi szemléletű cash flow), 

• fedezeti pont elemzése, 

• meglévő és szükséges források. 

 

Mellékletek (Függelék) 

A melléklet semmi esetre sem elhanyagolható része a tervnek. Egyrészt, mert az összefoglaló 

után gyakran ezt lapozzák át a hitelezők, vagy befektetők, másrészt itt szerepelnek azok a 

dokumentumok, amelyekkel alá tudjuk támasztani a korábbi fejezetek valóságtartalmát. A 

következő dokumentumokat célszerű csatolni az üzleti terv mellékletében: 

• alapító okirat (hiteles), 

• előszerződések, árajánlatok, 

• levelek és egyéb dokumentumok (pl. engedélykérelmek és engedélyek), 

• részletes önéletrajzok, 

• prospektusok, képek és más propagandaanyagok. 

 

A fentiekben bemutatott fejezetek és azok legfontosabb tartalmi elemei általános 

információként szolgálnak, ettől eltérő módon is felépülhetnek szerkezetileg az üzleti tervek 

 

 


