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Üzleti Terv Minta 
 

Bevezetés 
 

Az üzleti terv minta célja a következő:  

 

Segít lejegyezni – majd rendszerezni a vállalkozás indítást.  

 

1. Megmutatja az üzleti terv részeit 

2. Minden résznek megmutatja a fő célját 

3. Támpontokat ad, mit is kellene konkrétan oda írni 

 

...és ezzel kirajzolja a több éves, hosszútávú stratégiát. 

 

Mindezt letisztultan, sallangmentesen. 

 

Egy stratégia túl hosszú és bonyolult ahhoz, hogy észben 

tartsuk. 

 

Éppen ezért a minta segít mindent papírra vetni – de éppen 

olyan egyszerűen, hogy újra és újra át lehessen tekinteni. 

 

Használható saját célra is (az egyszerűsége miatt), de 

használható külső fél, pl.: befektető számára is (mert 

támpontokat ad a megíráshoz). 
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Üzleti Terv Minta 
 

1. Vezetői összefoglaló  
 

Ez a rész azoknak készül, akik nem fogják végigolvasni a 

teljes dokumentumot.  

 

Éppen ezért ne lépje túl az 1-2 oldalas hosszúságot. 

 

Amennyiben magadnak készíted az ületi tervet, ezt a részt 

akár át is ugorhatod. 

 

Az üzleti terv legelejére fog kerülni – de érdemes a 

legvégén megírni. 

 

Hogyan épüljön fel?  

 

● A vállalkozás és a termékek/szolgáltatások rövid 

bemutatása  

● Az üzleti modell ismertetése 

○ megmutatni, hogy a vállalkozás hogyan teremt 

és szállít értéket a vásárlóknak. 

● Iparági helyzet ismertetése 

○ PEST elemzés 

○ SWOT elemzés 

● Működési terv 

○ legfontosabb működési folyamatok 

○ mérföldkövek 

○ gyártási terv 

○ fejlesztési terv 

● Marketing terv 

○ termék 

○ ár 

○ promóció  
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Üzleti Terv Minta 
 

○ elosztási hálózat  

● Pénzügyi terv 

○ bevételek és kiadások 

○ eredménykimutatás, mérleg 

○ fedezeti pont, break-even 

○ beruházási terv, külső források 

○ cash-flow 

● Szervezeti struktúra 

○ csapat 

○ vezetőség 

○ menedzsment 

○ igazgatósági tagok 

● Mellékletek 

○ kiegészítő dokumentumok 

 

 

A következő oldalak az itt felsorolt részeket fejtik ki 

részletesen, lépésről-lépésre.  
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Üzleti Terv Minta 
 

 

2. Vállalkozás rövid bemutatása 
 

Ebben a lépésben 2 dolgot kell megmutatnod: 

● Mi a vállalkozás küldetése 

● Milyen termékkel/szolgáltatással kívánja elérni 

 

A) Küldetés 

 

A küldetés az a rövid állítás, amely a vállalkozás fő célját 

jelenti. 

 

Ez az, ahogyan nyomot hagy a világban. 

 

Minden későbbi cselekvés ezt a célt fogja szolgálni. 

 

A Tesla küldetése például:  

“Felgyorsítani a világ elmozdulását a fenntartható energia 

felé.” 

 

A Nike küldetése: 

“Inspirációt és innovációt nyújtani minden sportolónak a 

világon.” 

 

B) Termék/szolgáltatás bemutatása 

 

Mutass be mindent a termékedről. 
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Üzleti Terv Minta 
 

● Mi a probléma? 

● Mi a megoldás, amit a termék nyújt? 

● Ki a célközönsége? 

● Miben más, mint a többi termék a piacon? 

● Hogyan pozícionálod? (olcsó, luxus, stb.) 

 

A cél, hogy akár egyetlen mondatban is (one-liner) meg 

tudd mutatni, mit csinál a terméked – és ezt tökéletesen 

megértse bárki, például: 

 

Mi vagyunk a Sikermánia: Információs termékekkel 

lehetővé tesszük az embereknek, hogy mindenfajta 

előképzettség nélkül, teljesen 0-ról megtanuljanak 

vállalkozni, és ezzel pénzügyi szabadságot érhessenek el.  
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Üzleti Terv Minta 
 

3. Üzleti modell 
 

A cégek egyik legnagyobb buktatója, hogy rossz üzleti 

modellel indulnak el. 

 

Éppen ezért a befektetők, pályázatkiírók különösen 

érzékenyek erre. 

 

Az üzleti modell 5 részből áll: 

1. bevételi modell 

2. termék típus 

3. ügyfélszerzési folyamat 

4. eladási modell 

5. kézbesítési modell. 

 

Lényegében 5 dologra kell választ adnod: 

 

A) Hogyan jutunk bevételhez? 

 

A bevételi modell a kiindulási pont, az összes többi lépésre 

hatással van. 

 

Rengeteg féle bevételi modell létezik, például: 

● egyszeri vásárlás 

● freemium 

● adomány-kérés 

● adatokkal való kereskedés 

 

...és így tovább. 
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Üzleti Terv Minta 
 

B) Mit kap cserébe a vásárló? 

 

Erre tulajdonképpen már az előző pontban (termék 

bemutatása) válaszoltál. 

 

Itt mutatod be, hogy termékkel, szolgáltatással – esetleg a 

kettő kombinációjával rendelkezel-e. 

C) Hogyan találnak rá a termékre 

 

Itt a marketing folyamataidat kell részletezned, például: 

● SEO 

● fizetett hirdetések 

● PR 

● közösségi média 

● szórólap 

● stb. 

 

D) Hogyan vesszük rá a vásárlásra? 

 

Nagyon fontos, hogy ne csak megmutassuk a 

célközönségnek a terméket, hanem konvertáljuk is 

vásárlóvá. 

 

Ide tartoznak például: 

● kedvezmények, akciók 

● ingyenes próbaidőszak 

● freemium 

● stb. 
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Üzleti Terv Minta 
 

E) Hogyan juttatjuk el hozzá? 

 

Végül pedig a megvásárolt terméket az elosztási hálózaton 

keresztül el kell juttatni a vásárlóhoz. 

 

Ez történhet digitális kézbesítéssel (pl.: email-ben), fizikai 

kézbesítéssel (pl.: futárszolgálattal), és így tovább. 

 

 

 

További fejezetek: 

4. Piacelemzés 

5. Működési terv 

6. Marketing terv 

7. Pénügyi terv 

8. Szervezeti struktúra 

9. Mellékletek 

 

A teljes Üzleti terv minta, összesen 9 fejezet 

és 21 oldal. 

 

Ide kattintva tudod megvásárolni 

 

1.790 Ft (alanyi adómentes) 

 

 

https://targeter.hu/?add-to-cart=17894
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