
 

 

 

 

Vuray György: Ötlettől a bizniszig- 

       üzleti tervezés a gyakorlatban 



Def. 1: mit nevezünk vállalkozásnak? 

Vállalkozás: saját, vagy mások tőkéjét 
kockáztatva üzleti ötleted 
megvalósításására úgy keresel, és találsz 
piacot, hogy azt magadnak profitot 
termelve kiszolgálod 

 

A tervezés során az egyik kritikus pont a 
vállalkozás tényleges megalapításának 
pillanata  



Def. 2: üzleti tervezés 

Üzleti tervezés: minden olyan dolog, 
ami az ötlet megszületése, és annak 
piacra dobása között történik 

 

• Ötletelj, és jegyzetelj 

• Priorizálj, ellenőrizz, hitelesíts 

• Rendszerezz 
 

...és kész az üzleti terved 

 



Ötlet, vagy probléma – minden 
vállalkozás alapja 

• Az ötlet önmagában nem 
érték 

• Itt és most felejtsd el „a 
befektető lenyúlja az 
ötletemet mítoszt” 

 

Probléma: a vendéglátásban 
kialakult munkaerőhiány gátja 
a vállalkozások működésének, 
és fejlődésének 



Piacfelmérés, és validálás 

• Van-e akkora piac, amivel 
megéri foglalkoznod? 

• Piac = azok, akik hajlandóak 
fizetni neked 

• Ha a piac feketét akar, ne 
fehéret akarj adni neki 
 

 

• A megoldás: egy olyan 
szoftver, és mobilalkalmazás 
piacra dobása, ami kiváltja a 
szükséges személyzet egy 
részét, így ugyanannyi 
emberrel több bevétel, és profit 
érhető el 



A piac: biztosan kisebb, mint gondolod! 

Merj nagyot álmodni, DE... 

 

• Magyarországi vendéglátóhelyek száma: 55000 

• Ebből legalább évi 50.000.000 nettó árbevételt 
elérők száma: 15000 

• Ebből potenciálisan fejlődni akaró cég: 8000 

• A 3. év végére tervezett vevőszám: 2000 
(3,6%) 

 

„És mennyit tudsz megszólítani belőlük?”  



Jöhet az üzleti modell 

• Hogyan kerül át a lóvé a vevő zsebéből az      
enyémbe? Ezért a pénzért én pontosan mit adok?  

• Ezt a mit hogyan juttatom el a vevőhöz, és hogyan 
veszem rá, hogy megvegye azt? 

 

Előfizetéses, és forgalom utáni jutalékos rendszerben 
érkeznek majd a bevételek. Az ügyfelek az általuk 
választott csomagnak megfelelő szolgáltatásokat 
használhatják. A vevőket célzott e-dm, és online 
kampányt követően scoring után személyes 
értékesítést követően hozzuk be a rendszerbe.  

 

 



Előfizetéses rendszer tervezése 

• Havi új előfizetők száma 

• Havi előfizetési díj 

• Megmaradási arány 

 



10 kérdés üzleti modelledhez, és USP-hez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forrás: Chris Hopf, Linkedin, pricingwire.com 

 

pricingwire.com


Fejlesztünk 

Kulcskérdések: 

• Mi kell hozzá? 

• Meddig tart? 

• Mennyibe kerül? 

 

Egy szoftvert, egy vendéglátói, és egy vendég 
oldali alkalmazást fejlesztünk. Az alkalmazás 
mind android, mint ios platformon használható 
lesz. A fejlesztést előzetes specifikáció alapján 
fejlesztőcsapat végzi, óradíjas rendszerben. 



Üzemeltetünk 

• Hogyan fogod biztosítani terméked, vagy 
szolgáltatásod zavartalan útját az előállítástól a 
vevődig? 

 

A programok bérelt tárhelyen futnak. Azok felügyeletét 
állandó rendelkezésre állást garantáló alvállalkozó adja. 

 
A telepítést, és az ügyféltájékoztatást, illetve 
hibabajelentést fogadó call-centert alvállalkozókhoz 
szerveztük ki.  

 

Az előfizetői oldalon fellépő hibák elhárítását 0-24 
órában elérhető, saját eszközparkkal és 
alkalmazottakkal biztosítjuk.   



Eladjuk, amit kitaláltunk 

• Értékajánlat (USP): mondd meg nekem, miért tőled 
vásároljak?  

• Nagymama-teszt: ha USP-det nem tudod legfeljebb 
3 mondatban úgy megfogalmazni, hogy azt 
nagymamád is megértse, akkor az nem jó 

 

      Értékajánlatunk: „Rendszerünk 

használatával több 

időd lesz vendégeidre!” 



Eladjuk, amit kitaláltunk II. 

• Marketing és sales: szedj össze minden olyan 
dolgot, (és azok költségeit), amit azért csinálsz, 
hogy termékedet megismerjék, és megvegyék 

 
 

1. lépés: célzott online B2B kampányt követően 
leendő vevőinket személyesen keressük fel. 
 

2. lépés: a második körben megcélzott felhasználói 
kör elérésére indítunk online marketing 
kampányt  



Akikre büszkék vagyunk –  
kell egy csapat 

Egy befektető az ötlet mellett mindig nézi 
a mögötte álló csapatot is. 

 

• Fejlesztő csapat 

• Műszaki csapat 

• Support, ügyfélszolgálat 

• Marketing, sales 

• Pénzügy, kontrolling 



SWOT - elemzés 

• Strength – erősségek  

• Weaknesses – gyengeségek 

• Opportunities – lehetőségek 

• Threats – veszélyek 

 

Üzlet, vállalkozás nem létezik kockázat nélkül. 
A tiéd sem. Elemezd őket, és készülj rájuk. 



Jöjjenek a számok – pénzügyi tervezés 

• Bizniszed mindig a számokon áll, vagy bukik 

• Először tudd, hogy mihez keresed a számokat 

• Költségelemek azonosítása – minden olyan 
dolog, ami pénzbe kerül, és szükséges, hogy 
ötletedből üzlet legyen 

• Ezek számszerűsítése, és rendszerzése = 
pénzügyi terv 
 

• Ha befektetőt szeretnél, őt is nagyon 
érdekelni fogja! 



Bevételek és költségek 

• Előfizetés 
 

• Hirdetés 
 

• Jutalékok 

• Beruházások: 
fejlesztés, előzetes 
piackutatás, tervezés  

• fix működési 
költségek (back 
office)  

• üzemeltetés  

• marketing, sales 

• amortizáció 

• adók 



Adózni is kell 

• Adózási, és vállalkozási (cég-) formát csak 
várható bevételed, és kiadásaid 
ismeretében tudsz választani 

 

Ezekkel számolj – céget terhelő adók: 
társasági adó, iparűzési adó, áfa, munkáltatói 
járulék 

 

Ezekkel számolj – magánszemélyként 
fizetendő adók: SZJA, járulékok, osztalék 
után fizetendő adó 



3 dolog – pénzügyi terved minimuma  

• Befektetés – minden olyan dolog, amit 
azért fizetsz ki, hogy bizniszed el tudjon 
indulni 

• Eredményterv – bevételeid, és 
költségeid (anyag, igénybe vett 
szolgáltatás, bérköltség és amortizáció) 
különbözete 

• Cash – flow – vállalkozásod adott 
időszakon belüli valós pénzmozgása 



Fedezet, és megtérülés 

• Fedezet: adott költségszerkezet mellett 
nyereséget generáló árbevétel 

 

• Megtérülés (ROI): az üzletedbe 
fektetett tőke megtérülésének az aránya. 
40 millió forint éves 10 millió nyereség 
esetén 25%-os, 4 éves megtérülést 
jelent 



Összefoglaló – tervezés,      
      lépésről lépésre 

• Mi az ötleted? Mi az a probléma, amit 
megoldasz? 

• Előzetes piacfelmérés, és validálás 

• Üzleti modell felálllítása 

• Termék-, szolgáltatásfejlesztés 

• Üzemeltetés – bizniszed napi működése 

• Marketing és sales 

• A csapat összeállítása 

• Pénzügyi tervezés 

 



Üzleti terved 9 pontja 

• Vezetői összefoglaló 
• A vállalkozás általános bemutatása 
• Marketing Terv 
• Működési terv 
• Mérföldkövek 
• Vezetőség és szervezeti felépítés 
• SWOT elemzés 
• Pénzügyi terv 
• Mellékletek 



Hasznos linkek tervezéshez 

• Ajánlott irodalom, linkgyűjtemény üzleti tervezésedhez: 
https://tinyurl.com/y62kr3ud 
 

• Eredménytervező excel-kalkulátor, használati leírással: 
https://tinyurl.com/y5vfau46 
 

• Előfizetéses modell tervezését segítő táblázat, használati 
leírással: https://tinyurl.com/y4ul8p76 
 

• Angol nyelvű, business canvasokat, és egyéb segédleteket, 
útmutatókat tartalmazó oldal: 
https://www.strategyzer.com/ 
 

• Az angol közigazgatás honlapja, külső linkeken elérhető 
üzleti, finanszírozási terv mintákkal, példákkal: 
https://www.gov.uk/write-business-plan 
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Vállalkozás Okosan – elérhetőségeink: 

• https://www.vallalkozas-okosan.hu/ 

• http://vallalkozoikepzes.hu/ 

• https://vallalkozas-okosan.blog.hu/ 

• https://www.facebook.com/vallalkozasokosan/ 

• https://www.youtube.com/user/szianita 
 

• Tel.: 0620-413-12-81 

• gyvuray@vallalkozas-okosan.hu 

• https://www.linkedin.com/in/gy%C3%B6rgy-
vuray-09bbb163/ 
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Köszönöm a figyelmet, sok sikert! 


