
• 1. Likviditási mutatók : arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid 
eszközökkel fedezettségét mérik. 

 
• A./ ABSZOLÚT MUTATÓK 

1. Forgóeszköz befektetés: Készlet + Vevők - Spontán követelések 
(szállítók+egyéb) 

 Értelmezése: a készlet- és vevőállomány mely része nem fedezhető spontán 
 finanszírozással 
 2. Nettó forgótőke: Összes forgóeszköz – Rövid lejáratú kötelezettségek 
 Értelmezése: az összes forgóeszközérték mely része nem finanszírozható rövid lejáratú 
 forrással 
  
 B./ Relatív mutatók 

• Likviditási ráta= Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 
• Gyorsráta =(Forgóeszközök – Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek 
• Pénzeszköz arány=(Forgóeszközök – Készletek -követelések)/ Rövid lejáratú 

kötelezettségek  vagy: (Értékpapírok + Pénzeszközök)/Rövid kötelezettségek 
 
  

• Likviditási ráta: forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek 
  Értelmezése: 1 Ft rövid lejáratú kötelezettségre mennyi forgóeszközérték jut 
  Nettó forgótőke = likviditási ráta abszolút összegben 

  nemzetközi mércéje: 2, hazai: 1,3 
• Gyorsráta: az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a 

rövidlejáratú kötelezettségekre 
  nemzetközi mércéje: 1, hazai mércéje: 0,7 

• Pénzeszköz arány (cash ratio):(pénzeszközök + piacképes értékpapírok) / rövid 
lejáratú kötelezettségek 

 
 

• 2. Tőkeszerkezeti (eladósodottsági) mutatók: az összes eszköz/jövedelem/ cash flow 
és adósság arányát mutatják  

 
A/ FLOW 
 2.1. Eladósodottsági mutató = pénzáramlás / összes idegen forrás 
  értelmezése: az adósság mekkora része fizethető vissza adott időszak alatt 
  2.2. Adósságvisszafizető képesség = összes idegen forrás / pénzáramlás 
  Értelmezése: mennyi időszak alatt fizethető vissza az adósság 
  Pénzügy vs. számvitel: a pénz jelenértéke 

  
 B/ Stock 
 2. 3. Idegen tőke arány = összes adósság / összes eszköz  
 Értelmezése: 1 Ft vagyonra hány Ft adósság jut  

• Problémák: könyv szerinti érték vs. piaci érték, céltartalék saját, idegen vagy egyik 
sem? 

 2. 4. Adósságfedezeti mutató = öszes eszköz / összes adósság 
 Értelmezése: 1 Ft adósságra hány Ft vagyon jut 

• nemzetközi mércéje 2, hazai régebben kb. 3 
• tartalma a likviditási ráta – idődimenzió nélkül 

 



 2.5. Tőkeellátottság  = Saját tőke / Összes forrás   
 2.6. Tőkeáttétel  = Összes forrás / Saját tőke 

• a tőkeáttétel a kockázat általános mérőszáma  
• 2.5. és  2.6. egymás reciprokai illetve a 2.3 és a 2.4 is egymás reciprokai 

 
 

• 3. Működési mutatók: a menedzsment eredményességét mérő mutatók, amelyeknek 
két fajtája 

• 3.1.  Jövedelmezőségi mutatók: 
• Sajáttőke-arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény/Saját tőke 
• Eszközarányos nyereség1 (ROA 1) = Adózott eredmény/Összes eszköz átlagos 

értéke 
• Eszközarányos nyereség2 (ROA 2) = (Adó és kamatfizetés előtti nyereség (EBIT*) - 

adó) / összes eszköz átlagos értéke 
• Árbevétel-arányos nyereség = Adózott nyereség / Nettó árbevétel 
• *EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): adó és kamatfizetés előtti nyereség 
• 3.2.  Hatékonysági mutatók: 
• A hatékonysági mutatók azt mérik, hogy a menedzsment milyen hatékonysággal 

hasznosítja a vállalat eszközeit. 
• Ezért szokás még e mutatókat kihasználtsági mutatóknak is hívni. 
• Reciprokaik az eszközigényesség 

 
 
 
 

• 4. Kockázati mutatók: a hitelezők és tulajdonosok hozamának bizonytalanságát 
mérő mutatók 

• 5. Növekedési mutatók: az időben eltérő pénzügyi adatok változásának, ütemét 
számszerűsítő arányszámok 

• 6. Részvény és piaci mutatók: az egy részvényre vetített, értékpapírpiaci 
információkat tükröző mutatók 

 
• 7.  Pénzügyi megtérülési mutatók: egy projekt megtérülését elemző mutatók 
  
Jelenértéket nem használó mutatószámok: megtérülési idő és a fordulatok száma 
 
Pénz jelenértékét felhasználó mutatók: 

 1. NPV: 
• A nettó jelenérték kiszámításának a képlete: 

 
• csak abban az esetben használható, ha a befektetett összeget egy összegben és azonnal 

kifizetjük 
• egyéb esetekben: a hozamok együttes jelenértékéből kivonjuk a ráfordítások együttes 

jelenértékét 
 
 

• A képlet tehát:  NPV = PV (H) – PV (R) PV (H) = hozamok jelenértéke   
   PV (R) = ráfordítások jelenértéke 

 
 2. PI: 
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• A beruházás révén képződő jövedelmek jelenértékét a kezdő pénzáramhoz 
viszonyítjuk. 

 
 
 
 

• Ha nem egyszeri beruházásról van szó, hanem többszöri pénzáramlásról, a képlet a 
következőképpen változhat: 

 
  
 
3. IRR: 

• A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb, amely mellett a 
hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes 
jelenértékével.    PV (H) = PV (B) ezért NPV = 0 

 
Képletben:  
 
 

• Az IRR tulajdonképpen egy belső kamatláb 
• A belső kamatláb a projekt belső hozamát mutatja meg 
• Kiszámítása során matematikai veszély, ha a pénzáramlások előjele váltakozik 
• Ekkor több megoldás is lehetséges matematikailag, közgazdaságilag nem 

 
IRR & NPV: 

• Az NPV mutató a piaci hozam feletti többletnyereséget tartalmazza, abszolút 
összegben 

• Ezért ha NPV = 0, az IRR megegyezik a piaci kamatlábbal: IRR=r 
• Ha NPV>0, akkor IRR> r 
• Ha NPV<0, akkor IRR< r. 

 
 
 
 
 
 
 
Ahol: 1000ft az egyszeri beruházás 
1év mulva7000 
2év mulva 6000 
 
Majd: 1+IRR=X 

10 X2 + 7X + 6 = 0 majd megold /mínusz szám nem értelmezhető/ 
IRR egy valószínúség /0-1 között >> százalékot kell belőle csinálni!!/
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Logisztika: 
 
Logisztikai rendszer feladatai és fogalma:  
 
Az a vállalati tevékenység, amely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan 
lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségletnek 
megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. 
Logisztikai rendszer: anyagi áramlások és készletek, a rájuk vonatkozó információk és 
irányítási struktúrák 
 
A 7 M:  megfelelő termék/minőségben/állapotban/helyben/időben/felhasználónak/költségen 
 
A logisztikai rendszer részei: 
  

- Beszerzési logisztika, amely a vállalati tevékenységhez szükséges inputokat szerzi be és 
bocsátja a termelés rendelkezésére. 
- Termelési logisztika, mely a beszerzési logisztika által biztosított anyagokat áramoltatja 
a termelési folyamaton át. 
- Értékesítési logisztika, amely a termelésből kikerülő termékeket az outputpiacon való 
értékesítés számára megfelelő módon biztosítja 

 
A logisztikai stratégia: 
 
értékesítési stratégia: az értékesítési  rendszer felépítése, a kereslet kielégítés időzítése, a 
szállítás technológiájának kialakítása 
Beszerzési stratégia: venni vagy gyártani, illetve a szállítóval szembeni követelmények 
(minőség, gyakoriság, szállítási idő, szállítást kísérő szolgáltatások  - beszerzési információs 
rendszer 
Készletgazdálkodási stratégia: befektetett eszközök nagysága, a vállalati működés 
rugalmassága, a készletekkel kapcsolatos folyamatok ráfordítások 
 
Készletgazdálkodási modellek (mind a 4) 
 

- Fűrészfog-modell 
Grafikonja hasonlít a fűrész fogazatához, innen a név. A rendelések ciklusideje és a rendelési 
tétel is kötött ebben a modellben, így ez rendelkezik a legkisebb szabadságfokkal. Napjainkban 
elavult modellnek számít. Az igény, vagy a teljesítés/előállítás kisebb ingadozásai könnyen a 
készletek halmozódásához vagy hiányok kialakulásához vezethet. 
- Ciklikus készletgazdálkodási modell 
Rögzített az időközönként rendelnek annyit, amennyi ahhoz kell, hogy elérjék a rögzített 
szükséges maximális mennyiséget. Ebben a modellben csak a rendelési volumen a szabad 
változó. 
- Csillapításos készletgazdálkodási modell 
Akkor rendelünk, amikor elértünk egy rögzített minimális mennyiséget. Annyit rendelünk, ami 
ahhoz kell, hogy elérjük a rögzített maximális mennyiséget. A ciklusidő és a rendelési mennyiség 
ebben a ciklusban változik. 
- Kétraktáras készletgazdálkodási modell 
A biztonsági jelzőként működő minimális készletszint (s) és a rendelési tételek nagysága (q) 
egyaránt előre meghatározott. Nevét onnan kapta, hogy az „s”-hez tartozó készletszint – mint 
adminisztratív jelzőrendszer – elérése után az anyag kivételezése mintha egy másik raktárból 
történne. Bizonyos helyeken ez a készlet számára jelenthet valós térbeli elkülönítést is, így 
indokolt az elnevezés. 
 



A vállalat céljai és küldetése 
 
Alapküldetés: Fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett, magának a 
fogyasztói igénynek a megteremtése 
 
Vállalat küldetése: Az alapvető célból vezethető le. 
 Meghatározza: a működési kört(milyen fogyasztók, milyen igényeit,milyen eljárással 
akarja kielégíteni), a belső működés és, az érintettekkel való kapcsolat alapelveit, 
megkülönbözteti más vállalatoktól,  
Megvalósításához elengedhetetlen feltétele:  Marketing és innováció 
 
A vállalati működés érintettjei:  
Minden olyan személy vagy csoport, aki/amely befolyásolhatja a szervezet működését 
és/vagy érdekelt annak következményeiben 
Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak 
Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami 
intézmények, helyi és önkéntes állampolgári közösségek, természetes környezet 
       
Vállalat céljai: 
Szervezeti célok: a küldetésből és a belső érintettek céljaiból, törekvéseiből alakulnak ki 
Egyéni célok –  a szükségletekből származtathatók, kiváltják az egyéni cselekvéseket 
Szervezeti célokok -  nem egyenlő az egyéni célok összességével hierarchikusan 
strukturáltak 
- hozzájárul az egyéni célok eléréséhez és  fordítva 
- az egyéni céloknak összeegyeztethetőnek kell lennie  a szervezet hatékony működésével 
(Maslow-p.) 
Vállalati célok: profitmotívum és társadalmi felelősség, célstruktúra 
 

 
Maslow-piramis: 
 
Önmegvalósítás 
Esztétikai szükségletek 
Kognitív szükségletek 
Megbecsülés szükséglete 
Szeretet szükséglete 
Biztonsági szükségletek 
Fiziológiai szükségletek 
 
 
 
 
 
 
A piramis legalsó szintjén az alapvető élettani szükségletek, mint például az éhség, szomjúság 
stb. helyezkednek el, majd a piramis csúcsa felé haladva egyre magasabb rendű 
motívumokkal találkozunk. Maslow szerint a piramis különböző szintjein található 
szükségletek csak akkor lépnek fel, ha az alattuk lévő szükségletek részben kielégítettek. 
Például a piramis második szintjén található biztonság iránti szükséglet csak akkor lép fel, ha 
az alsó szinten lévő fiziológiai szükséglet részben kielégített. A piramis csak az emberre 



jellemző szükségleteket is tartalmaz, ilyen a megbecsülés, a kognitív, az esztétikai és az 
önmegvalósítás szükséglete. Az önmegvalósítás alatt a bennünk lévő lehetőségek 
kiteljesedését érti. A Maslow által elképzelt hierarchia azonban nem minden esetben 
érvényesül, például ez a rendszere a motivációknak nem magyarázza meg az éhező tudósok, 
vagy az éhségsztrájkot folytatók viselkedését, akik alapvető szükségleteiket alárendelik egy 
magasabb szükségletnek 
 
Küldetési területek: 
 

• Öt tényező alakítja: 
1. Történet 
2. A vezetés és a tulajdonosok pillanatnyi preferenciái 
3. A piaci környezet 
4. Erőforrások 
5. Speciális kompetencia 

• A jó küldetés 
1. Korlátozott számú célt tűz ki 
2. Hangsúlyozza a fő irányvonalakat 
3. Kijelöli a versenyszférát (ágazat, termék és felhasználás, kompetencia, piaci 

szegmentumok, vertikum, régiók) 
 
 



Marketing: 
 

Marketing stratégia:  
 

A vállalat működését a fogyasztói igényekre orientáltan integrálja 
Figyelembe kell venni a kialakításánál:  
 A,  fogyasztó személyi jellemzői    b, a termék jellemzői  c, vásárlási szituáció 

 
Lényege: a célpiac és a versenystratégia megválasztása, valamint a marketingmix 
elemeinek az adott céloknak és feltételeknek megfelelő kombinálása 
 
Alapvető feladatai, célja: 
 
Alapvető teendők: 
• Kielégítendő fogyasztói igények konkretizálása 
• A versenyhelyzet és a versenytársak elemzése 
• Annak elérése, hogy a fogyasztók általunk megcélzott köre a versenytársakkal 

szemben bennünket válasszon 
Célja: tartós versenyelőny biztosítása 
 
A marketing mix elemei: 
 
Termékpolitika, Árpolitika, értékesítési politika, Kommunikációs politika 
 
 
 



Termékpolitika 
 

Összetevői: 
 
A fogyasztói igények kielégítésére szolgáló termékek körének és tulajdonságainak 
meghatározására, valamint a fogyasztónak való bemutatására vonatkozó elvek és 
módszerek összessége 
Összetevői:  termékszerkezet megválasztása termékéletciklus kezelése     termék 
bemutatása 
 
A TERMÉKÉLETCIKLUS ELMÉLET F ŐBB JELLEMZ ŐI: 
 
Célja: Modellezi a termékek piaci életének, forgalmazás történetének, sajátosságait,  
tipikus marketingjellemzőit 
A termékek „piaci élete” 4 fő szakaszra bontható:  
bevezetés, 2. növekedés, 3. érettség, 4. hanyatlás 
 
Az életciklus egyes szakaszaiban: eltérő a piaci helyzet, eltérő marketing alkalmazása 
szükséges 
Eltérő a termékpolitika, árpolitika, értékesítési és kommunikációs politika 
 
 
Eltérő marketing elemek a fejlődési szakaszokban: 
????? 
 
 
Termékfejlesztés szakaszai: 
Új ötletek teremtése (Brain-storming), Az ötletek szűrése, Marketing, pénzügyi és 
műszaki feladat, Koncepcióteszt: ötlet minősítése, Költség-haszon elemzés, Kutatás-
fejlesztés, Piaci tesztelés, Piaci bevezetés, Értékelés  
 



Értékesítési politika: 
 
Célja: 
 
• A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek 

meghatározása 
• Lépései: 
   a) a lehetséges értékesítési csatornák elemzése és tervezése 
   b) értékelés és kiválasztása 
 
Feladata :   
• meghatározza az áruszállítás módját, útját, 
•  kialakítja az értékesítési hálózatot  
• és optimális szinten tartja a készleteket.  
 
 
Értékesítési csatornák típusai: 
 
• közvetlen értékesítés (direkt  marketing; pl. csomagküldés,  telemarketing, 

direkt- mail,tévémarketing, online  marketing,multi level marketing)  
• értékesítés közvetítőkön keresztül  

• nagy- és kiskereskedői hálózat (kereskedők)  
• bizományosok (az üzlet kockázatát nem maguk viselik)  
• Ügynökök közvetítésével  

 
Az értékesítést meghatározó főbb tényezők: 
 
- az értékesítési út hossza (pl. szállítás, raktározás)  
-  az értékesítés intenzitása  
- - intenzív értékesítés (minden üzletben, ahol a potenciális  vevők megfordulhatnak)  
- szelektív értékesítés (csak kiválasztott értékesítők révén)  
  a)forgalmazás kiválasztott üzletekben  
  b)hálózatos értékesítés (Multi Level Marketing, pl.  Amway, Avon, Oriflame)  
  c)megbízott termékforgalmazói (franchise) hálózat  (pl. McDonald's, Fornetti)  
 
 
 



Árpolitika: 
 
Feladatai: 
 A vállalat által kínálta termékek árainak meghatározás és a piaci áreseményekre való 
reagálás, elvei és módszerei 
 
 
Árpolitikai stratégia készítésének lépései: 
 
Árpolitikai célok kiválasztása  A kereslet meghatározása A költségek becslése 
A versenytársak magatartásának elemzése Az árképzés módszerének kiválasztása 
A végső ár meghatározása 
 
Árpolitikai célok kiválasztása: 
 
Profit maximalizálása (ez az elsődleges) 
Árbevétel maximalizálása (ha jól tudja becsülni a keresleti függvényt) 
Befektetés arányos nyereség  (előre meghatározott normaszint elérése) 
Forgalomnövekedés  (ha a piac kereslet árrugalmas) 
Piaci részesedés növekedése  (erőteljes piaci verseny) 
Piaci verseny túlélése (akár a költség alatti ár kialakítása) 
A piac lefölözése     Helyzetfenntartó árazás  (stabil árak) 
Vezető termékminőség fenntartása (tartósan magas árak) 
Vásárlói árérzékenység csökkentése  Belépők elbátortalanítása 
Vállalati jó hírnév megerősítése   Vásárlói hűség kialakítása 
 
Promóciós árképzés típusai: 
 

– Reklámár: a kereskedők leszállítják egy-egy jól ismert márkájú árucikk árát, 
hogy forgalmukat növeljék. Rombolhatja a márkáról kialakított képet. 

– Alkalmi ár: az év bizonyos szakaszaiban alkalmazzák a kereskedők, hogy több 
vásárlót vonzanak. 

– Pénzvisszatérítés: a gyártó, ha az adott időszakon belül akarja vételre bírni a 
vásárlóit, visszatérítést ajánl nekik. 

– Alacsony vagy nulla százalékos kamatú részletfizetés 
– Hosszabb törlesztési időszak 
– Jótállási vagy javítási szerződés 
– Lélektati érengedmény: a terméket először mesterségesen túlárazzák, majd 

jelentős engedményt adnak. 



Kommunikációs politika 
 
Fogalma:  
 
 A vállalat és a fogyasztók közötti információáramlás elveit és módszereit foglalja 
össze 
 Lényege, hogy a vállalatoknak kommunikálniuk kell a leendő fogyasztóikkal, hogy 
megismertesse őket új termékeikkel, vagy ösztönözze őket a meglévő termékeik 
vásárlására. 
 
 
Négy eleme: a reklám, a személyes eladás, az eladásösztönzés és a PR 
 
• Reklámozás (promóciós elképzelések nem személyes bemutatása) 
• Értékesítés ösztönzés (termék vagy szolgáltatás megvételére történő rövid távú 

ösztönzés) 
• Propaganda, Public Relations (termék, szolgáltatás vagy vállalat népszerűsítése nem 

személyes módon, fontos hírek közzétételével vagy a vállalat kedvező bemutatásával, 
PR) 

• Személyes eladás (egy vagy több vevővel folytatott társalgás közbeni szóbeli 
bemutatás eladási szándékkal) 

 
Reklám: Olyan nem személyes kommunikációs tevékenység, amelynek célja a 
kiválasztott célcsoport befolyásolása, attitűdjeik megváltoztatása. 
  
Jellemzői: 

személytelenség (mindenkihez szól) 
tömegszerűség (nagy tömegeket ér el egyszerre) 
azonosíthatóság ( az üzenet kibocsátóját jól meg tudjuk különböztetni) 
egyirányúság (a befogadók közvetlenül nem jeleznek vissza) 

 
• Alaptípusok: márkareklám, cégreklám,  termékcsalád reklám 
• Lehetséges reklámcélok (sorrend): 
• tájékoztatás (vevőnek meg kell ismernie a terméket, vagy annak valamilyen kibővített 

jellemzőjét) 
• befolyásolás (fogyasztóban pozitív képet kell kialakítani a termékről) 
• emlékeztetés (a reklám a rendszeres megjelenéssel a felejtés ellen küzd) 
• megerősítés (a vásárlást követő bizonytalanságok enyhítése) 
 
 
 
személyes eladás: 
 
A piacbefolyásolás kommunikatív eleme. A fogyasztó befolyásolása ebben az esetben 
közvetlenül, személyes kommunikáció útján valósul meg, a kommunikátor és a befogadó 
között közvetlen kapcsolat alakul ki. Azon folyamat során, ahogyan a termék a termelőtől 
a fogyasztóig eljut minden esetben fellép a személyes meggyőzés esete. 
 
Előnyei: 
részletes és pontos információk szerezhetők a fogyasztói igényekről 



tájékozódni lehet a partnerek piaci intézkedéseiről, üzleti reakcióikról 
műszaki-gazdasági feladatok is elláthatók  
speciális piackutatási munkák is elvégezhetők 
azonnali reakciói és válaszreakció is lehetséges 
 
Hátrányai: 
 
• nagyon magas az egységnyi eladásra jutó költség 
• a rendszer kiépítése nehézkes 
A személyes eladás ott nagyobb a jelentősége, ahol fontosabb az információk azonnali 
közlése, az azonnali reagálás a vevő kérdéseire, vagyis a nagykereskedelem és az 
iparcikkek terén. 
 
 
eladásösztönzés: 
 
• Olyan módszerek  alkalmazása az értékesítésben, a vevők kiszolgálásában, amelyek a 

vevőt további vásárlásra serkentik.   
• Többnyire rövidtávú hatásokra törekszik.  Manapság a leggyorsabban terjedő 

kommunikációs eszköz.  Reklámmal együtt alkalmazzák. 
• Az eladásösztönzés részaránya marketingkommunikáción belül egyre nagyobb 

mértékben nő a reklám rovására. 
• Eszközei: kupon, mintaküldés, fogyasztói visszatérítések, bolti bemutatók, ingyenes 

házhozszállítás, ajándék akciók, stb. 
 
• segíthet eladni  segíthet megtartani a jelenlegi fogyasztókat 
• növelheti az eladás gyakoriságát  
• növelheti az egy kontraktusra jutó eladott mennyiséget 
• segítheti az értékesítési csatorna támogatását 
• nem tud változtatni a fogyasztók attitűdjein 
• nem tud hanyatló eladási trendeket megváltoztatni. 

 
• célja a termelő termékeinek kereskedők általi vásárlásának ösztönzése, vagy segítése. 

Eszközei lehetnek : 
• tájékoztató kiadványok 
• kereskedők részére szervezett találkozók, konferenciák, továbbképzések 
• információs szolgálat 
• árubemutatók 
• eladástér kialakításában nyújtott segítségek  
• eladási akciók (kereskedői pontgyűjtő akciók) 

 
 
PR: 
 
• olyan interaktív kommunikációs tevékenység melynek célja a vállalkozás és 

környezete közötti bizalom kiépítése és folyamatos ápolása.  
• A vállalatról alkotott kedvező kép kialakítását célzó magatartás, illetve az ezt 

céltudatosan segítő módszerek alkalmazása = 
• az imázs alakítása 
 



A PR a célcsoportok tekintetében két alapvető területre terjed ki : 
• a vállalkozás belső kapcsolatrendszerével kapcsolatos PR tevékenység 
• a vállalkozás külső kapcsolatrendszerével kapcsolatos PR tevékenység.  
 
Külső PR: 
• funkcionális kapcsolatok  fogyasztók (felhasználók) szállítók  
• egyéb partnerek pénzintézetek  iparági és szakmai irányítás 
• érdekképviseletek közönségkapcsolatok helyi és országos környezet 
• helyi önkormányzatok tömegkommunikációs médiumok képviselői 
• társadalmi szervezetek 
 
Belső PR: 
 
• alanyai lehetnek a vállalat belső érintettjei, dolgozók, családtagjaik, tulajdonosok, 

tanácsadók és mindazok akik a belső érdekkapcsolatok szféráját képezik. 
 
Céljai: 
 
• maga az adott szervezet és tevékenységének megismertetése a "közönséggel"  
• megváltoztatni a célcsoportoknak a szervezetről alkotott képét (a szervezet 

szempontjából) kedvezőbb irányba  
• esetleges későbbi vásárlási szándék felkeltése , érdekek képviselete  
 
Eszközei: 
 
• sajtókapcsolatok  nyomtatványok  filmek   konferenciák  
• vendéglátás   szponzorálás   üzemlátogatás  kiállítások  
• ajándékok  
 
 



Stratégia fogalma: 
 
A stratégia egy szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja, 
amely a versenytársakkal szembeni előny létrehozására / megőrzésére szolgál, a szervezet 
rendelkezésére álló erőforrásoknak, a környezet változásaihoz illeszkedő megfelelő 
felosztását írja elő, és a fogyasztói igényeit kielégítő termékek piacra vitele útján segít 
beteljesíteni a szervezet tulajdonosainak elvárásait. 
 
Stratégiai tervezés és menedzsment: 
 
Menedzsment: 
 A szervezet egésze hosszú távú céljainak elérésével kapcsolatos,  
 Keretet szab az alsó szinteken hozott döntéseknek,  
 Eligazít, miként válaszoljon a szervezet a környezetből érkező kihívásokra,  
 A versenytársakkal szemben előny megtartására, növelésére irányul,  
 A szervezet legfontosabb érdekcsoportjai elvárásainak teljesülését szolgálja.:  
 

 
 
 
Vállalati cél és stratégia kapcsolata: 
 
A vállalati stratégia olyan koncepció, amely 
• rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzéseit, 
• meghatározza a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat, valamint 
• a lényegesebb fejlesztési akciókat. 
 
A stratégia a vállalati működés vezérfonala. 
 
A vállalati stratégia típusai – a kialakítás módja szerint: 
 
1. Vállalkozói típusú stratégia 2. Adaptív típusú stratégia 3. Tervezői típusú stratégia 
 
 

 

Küls ő környezet 

elemzése  

Belső környezet 

elemzése 

Küldetés 

megfogalmazása  

Stratégiai célok 

kialakítása  
Stratégiai akciók  

meghatározása  



1. Azokra a szervezetekre jellemző, amelyekben a tulajdonosi és menedzseri funkciókat 
jórészt egy személy képviseli (magánvállalkozó). 
 
Nem tervezési folyamat eredménye. A stratégiai fontosságú döntések sorozata nyomán 
alakul ki. 
 
Jellemzői: 
• Az új lehetőségek keresése. 
• A hatalom és a felelősség a vállalkozó kezében összpontosul. 
• „Nagy lépések politikája”: ugrásszerű előrelépések az üzletmenetben, bátor 

szembenézés a bizonytalansággal, kockázatvállalás. 
• Központi célja a növekedés. 
 
2. Azokra a szervezetekre jellemző, amelyek bonyolult környezetben működnek és 
tartózkodnak a jelentős változásoktól → a konfliktusok feloldására törekednek. 
 
Jellemzői: 
• Nincsenek világosan meghatározott célok: a stratégia a komplex szervezeten belüli 

koalíciók közti hatalom megoszlását tükrözi. A célrendszert az érintettek alkudozása 
alakítja. 

• Reaktív megoldások (proaktív kezdeményezések helyett): a kihívásokra adandó 
válaszokat keresik (nem az új lehetőségeket kutatják); nincsenek világos célok; a 
stabil, biztonságos megoldásokat keresik. 

• „Kis lépések politikája”: Nagy súlyt helyeznek a visszacsatolásra – az újabb 
döntésekkel ne távolodjanak el túlságosan a korábban elért viszonylag stabil 
helyzettől. 

• Össze nem kapcsolódó döntések: a sokféle kihívásra adott sokféle válasz nem 
kapcsolódik össze, nincsenek összhangban; kevés figyelem irányul a koordinációra; a 
döntéshozók azonban rugalmasak. 

 
3. Elsősorban nagyvállalatok alkalmazzák. 
A stratégia módszeres tervezési tevékenység keretében alakul ki. A stratégia 
kialakításának legfejlettebb módszere. 
Jellemzői: 
• Kulcsszereplője az elemző. 
• Rendszerszemléletű elemzésre épül. 
• A stratégia és a vele kapcsolatos döntések integrációja jellemzi: a tervezés célja, hogy 

egymással összefüggő döntések szülessenek; a tervezés rákényszeríti a vezetést az 
átfogó gondolkodásra és a stratégiai irányok megfogalmazására. 

Akkor alkalmazható, ha 
• A vállalkozás elég nagy ahhoz, hogy viselje a stratégiai elemzés és tervezés költségeit; 
• A környezet viszonylag stabil, a külső feltételek alakulása jól prognosztizálható. 
 
Stratégiai menedzsment 3 eleme: 
 a) egy jövőkép meghatározása, értékelés magáról a vállalkozásról, annak különböző 
érintettjeiről és ezekhez való viszonyáról,  
    b) egy algoritmus a stratégiai elképzelések megvalósításáról 
   c) egy visszacsatolási mechanizmus a stratégia alkalmazásával elért eredményekről, ill. 
ezek összevetéséről az eredeti szándékokkal 
• Ezek együttes integrált alkalmazása a stratégiai menedzsment 



 
 
 
A stratégiai menedzsment folyamata: 
 
• A stratégiai elemzés: Külső környezet, Belső erőforrások , Érdekek, szándékok,  
 
• Stratégiai döntés:  Változatok létrehozása, Összemérés, és kiértékelés, Választás, 

döntés 
• A stratégiai megvalósítása: Célok meghatározása és tervezés , Szervezet és kultúra 

újragondolása, A változások megvalósítása  
• Stratégiai ellenőrzés 
 
A Porter-féle öt erő (iparág-elemzési) módszer: 
 
• Beszállítók alku-pozíciója 
• Vásárlók (fogyasztók) alku-pozíciója 
• Újonnan piacra lépők fenyegetése   
• Helyettesítő terméket gyártók fenyegetése 
• Versenytársak erejének felbecslése   
 
Kiegészítő tényezők: 
 
• Globalizáció (kitágítja az ipar földrajzi határait) 
• Dereguláció (versennyé változtatja a korábban attól elzárt iparágakat) 
• Technológiai fejlődés (elmossa az iparágak közötti határokat és ezzel kiélezi a 

versenyt) 
• Privatizáció (új szereplők lépnek a piacra és ezzel kiélezi a versenyt) 
 
Elemzési módszer: 
 

 
Globalizáció 

Potenciális piacra lépők 
részéről megnyilvánuló 
fenyegetés 

 
Dereguláció 

A beszállítók 
alkupozíciójának 
változása 

Az iparágon belüli verseny 
alakulása az ott versengő 
vállalkozások 
szemszögéből   

Vásárlók 
alkupozíciójának 
változása 

 
Privatizáció 

A helyettesítő terméket 
gyártók részéről 
megnyilvánuló fenyegetés 

 
Technológiai 
fejlődés 

 
 
A beszállítók alkupozíciója: 
• Sok, vagy kevés a beszállító  
• Erősen megkülönböztetett-e a termék, vagy homogén 
• Könnyen helyettesíthetők-e az alapanyagok, vagy a részegységek  
• Mennyire fontos az adott iparág a beszállító számára  



 
 Vásárlók alkupozíciója: 
• Sok a vásárló, vagy kevés és monopol-helyzetű 
• Van-e teljes információjuk a költségről, és a keresletről,  
• Mennyire fontos számukra a minőség 
• Mennyire könnyen tudják váltani a fogyasztók az ellátót  
  
Potenciális piacra lépők részéről megnyilvánuló fenyegetés: 
• Az iparágra jellemző méret-gazdaságosság elemzése 
• A piacra lépéshez szükséges befektetési források mennyisége 
• Az elosztó hálózathoz való hozzáférés költsége, és lehetősége 
• A piacra-lépéshez szükséges műszaki és piaci ismeretek megszerzésének ára  
  
A helyettesítő terméket gyártók részéről megnyilvánuló fenyegetés: 
• Milyenek a helyettesítő termékek költség- és árviszonyai  
• Tudják-e követni az adott iparágban a technológiai fejlődést 
• Milyen mértékű a helyettesíthetőség 
• Milyen erős a verseny a helyettesítő terméket előállítók között  
  
Az iparágon belüli verseny alakulása az ott versengő vállalkozások …: 
• Az iparági koncentráció, és a versengő cégek száma  
• Az iparágra jellemző méretgazdaságosság  
• A termékek megkülönböztethetősége  
• A piacra lépés korlátjai  
• A növekedési ütem  
• Az átlag-profit alakulása  
 



Célpiac 
tág 
Célpiac 
szűk 

A stratégia 5 P-je: 
 
A stratégia, mint terv (Plan): a szervezet tudatos lépések sorozataként alakítja ki a jövőre 
vonatkozó elképzeléseit.  
A stratégia, mint csel: a vállalat a versenytársak megtévesztése érdekében alkalmaz 
stratégiát. 
PL: VW tesztpálya: a munkatársak azt vették észre, hogy a pálya mellett a fűben egy 
mozgásra aktivizálódó kamera van... ==> versenytárs tehette oda... 
A stratégia mint jövőkép: a szervezet az alapvető törekvéseit, a világhoz való viszonyát 
és a távolabbi jövőben elérendő állapotokat rögzíti... 
Változik az időhorizontja 2-3 évre... 
A stratégia legyen rugalmas, de legyen irányvonala. 
A stratégia, mint pozíció: a versenytársakhoz viszonyítva helyezi el a vállalatot a piaci 
versenyben. 
A str., mint minta (Pattern): a vállalat által lényegesen megvalósított magatartás egy 
adott időszakban.  
A döntéssel mögött kibontakozó vállalati magatartás 
 
 
• A vállalati stratégia típusai a kialakítás módja szerint, ezek jellemzése ??? 

 
Erős stratégiai pozíció. A bal felső mezőben helyezkednek el a vállalat 
egperspektivikusabbüzletágai/termékcsoportjai. A követendő stratégia a fejlesztés, a támadás, 
rosszabb esetben a pozíciómegőrzése. A növekedés irányáról és a kapcsolódó beruházásokról 
termékcsoportonként kell döntést hozni.Átlagos stratégiai pozíció. Az „átló”-ban 
elhelyezkedő üzletágak/termékcsoportok átlagos stratégiai pozíciótfoglalnak el. A stratégia 
kijelölésénél szelektíven kell eljárni. Lehetséges stratégiák a további fejlesztés, vagyaz egyes 
szegmentumokban való növekedés, de szóba jöhet a piacról való kivonás előkészítése 
is.Gyenge stratégiai pozíció. A jobb alsó három mezőben a legkedvezőtlenebb 
helyzetűüzletágak/termékcsoportok helyezkednek el. Ezekkel kapcsolatos stratégiai cél a 
leépítés, rövid távonazonban a piac minél mélyebb kiaknázására kell törekedni. Ennek 
érdekében célszerű mozgósítani amarketing eszközöket (eladásösztönzés) és amennyire lehet, 
leszorítani a gyártási költségeket.  
 

• Stratégia típusai a versenyhelyzet szerint, ezek jellemzése: 
 
Költségvezető: széles piaci skálán jelenik meg, nagy piaci részesedés, alacsony ár 
Megkülönböztető: a fogyasztó által fontosnak tartott dimenzió mentén 
 
     Költség különbözőség 
 

 
 

 
 
Költségvezető 

 
Megkülönböztető 

költségfókusz Megkülönböztető 
fókusz 



• Költségvezető: 
 A vállalat széles piaci skálán jelenik meg (akár több iparágban is) 
Alacsony költséggel termel, így ha másoknál alacsonyabb piaci áron adja el termékeit → 
nagy piaci részesedést tud elérni vagy ha másokkal azonos áron kínálja termékeit → 
magas lesz a fajlagos hozama. 
 
Megkülönböztető: Alapja: a termék valamilyen, a fogyasztók által széles körben 
fontosnak tartott dimenzió mentén egyedülállóan jó → hajlandóak extra árat fizetni érte. 
 
A megkülönböztetés alapja lehet: 
• minőség 
• élettartam 
• megbízhatóság 
• kapcsolódó szolgáltatások megbízhatósága, stb. 
 
Koncentráló: 
Lényege: a vállalat minél hatékonyabban tudjon alkalmazkodni egy meghatározott piaci 
szegmensben a  fogyasztók másoktól eltérő igényeihez. 
 
Megkülönböztető fókuszú koncentráló stratégia: 
 Ha a versenytársak (olcsóbban termelnek →) olcsóbban kínálják termékeiket, akkor  a 
vállalat szűk körben, az igények magasabb szintű kielégítésével operál. 
 
Költségfókuszú koncentráló stratégia: 
Ha a versenytársak drágábban termelnek, akkor a vállalat az olcsóbb árral operál. 
 
 



Tág környezet (PESTEL módszer): Magában foglalja a „szomszédos” iparágakat és az 
egyéb befolyásoló területeket is)  

 
Pestell-modell:   
 Politikai tendenciák Gazdasági tendenciák  Társadalmi/kulturális tendenciák 
Technikai/technológiai tendenciák  Környezeti tendenciák  Jogi (szabályozási) tendenciák 
 
Politika: 
 

• Az EU és az országos hatáskörök változása 
• A kormányzati stabilitás 
• A jóléti állammal kapcsolatos politikák alakulása 
• A társadalmi csoportok közötti újraelosztás változása 
• Vidék-város, idős-fiatal, szegény-gazdag, gazdaság-költségvetés, emberi tényező-

mezőgazdaság stb. közötti újraelosztás iránya 
• A politikai értékrend változása 
• Országos és regionális hatáskörök újraelosztása  

 
Gazdaság: 
 

• A gazdasági ciklusok 
• A GDP és a HDI trendjei  
• A kamatok és az infláció szintje  
• A lakossági megtakarítások mértéke 
• A munkanélküliség alakulása 
• Az elkölthető jövedelmek alakulása  
• A tőkemozgások iránya és aránya 
• A vállalkozások feltételeinek alakulása 
• A regionális fejlettség alakulása  
• Az infrastruktúra fejlesztések tendenciái 

 
TKT: 
 

• A demográfia alakulása  
• A társadalmi mobilitás alakulása 
• Az egészségügyi helyzet alakulása 
• Az életmódbeli változások várható iránya 
• A munkához és a szabadidőhöz való viszony változása 
• A fogyasztói társadalom fejlettsége  
• A képzettség és az iskolázottság alakulása 
• A fogyasztás várható szerkezete 
• A vallás és a vallási csoportok szerepe  

 
TTT: 
 

• A kormányzati K+F kiadások alakulása 
• A technológiai átvétel mértéke és változása 
• Új felfedezések és elterjedő technológiák  
• Az elavulás mértéke az adott iparágban  
• Az újítások befogadásának képessége és gyorsasága  



• A Internet és a számítógépesítettség terjedése 
• A biotechnológia új eredményeinek megjelenése 
• Az infrastruktúra korszerűsödése  
• Szintáttörést jelentő tudományos vagy technológiai ismeretek megjelenése   

 
 
 
 

• BCG – mátrix 
 
Piaci növekedés 

 
kérdőjelek 

 
sztárok 

 
Döglött kutyák 

 
fejőstehenek 

    Piaci részesesdés 
     
   
Kérdőjelek: Relatív részesedés alacsony, de gyorsan bővül a piac,holnap még sztárok is 
lehetnek. Cash-flow negatív. 
Sztárok: Magas piaci részesedéssel rendelkeznek egy gyorsan bővülő piacon. Cash egyenleg 
zéró. 
Fejőstehenek:Piac már csak mérsékelt ütemben bővül, vagy stagnál, miközben a relatív piaci 
részesedés magas. Cash-flow erősen pozitív. „Aratás” 
Sereghajtók: Piac nem- vagy csak kis mértékben bővül, és a relatív részesedés alacsony. A 
tegnap fejőstehenei. Cash szerényen pozitív vagy negatív. 
 
 

• Sikeres és sikertelen termék utak 
 
Sikeres: kérdőjel -> sztár -> fejős tehén -> sereghajtó 
Sikertelen: kérdőjel -> sereghajtó; kérdőjel -> sztár -> sereghajtó 
/lehet hogy több is lehet, de minden rossz ami nem a felírt sikeresnek felel meg/ 
 
• SWOT-elemzés: 

 
     Belső 
Erősségek 

- Különleges versenyképesség 
- Megfelelő pénzügyi források 
- Versenyképes szakértelem 
- Elismert piaci vezető szerem 

Gyengeségek 
- Romló piaci pozíció 
- Nincs egyértelmű stratégia 
- Belső működési problémák 
- Versenyhátrány 



- Költségelőnyök, stb 
 

- Hiányzó szakértelem, stb. 
 

Lehetőségek 
- Új vásárlói csoportok 
- Diverzifikálás 
- Gyorsabb piaci növekedés, stb 

 

Fenyegetések 
- Új versenytárs belépése 
- Helyettesítő termékek növekvő 

értékesítése 
- Lassuló piaci növekedés 
- Sebezhetőség, stb 

     Külsö 
     
 
 
 
 

• Vállalatvezetési modellek: ???? 
 
 
Kisvállalkozás: 
A versenyhelyzetben nem tudják azokat a versenyképességet biztosító stratégiákat folytatni, 
amelyek az erős árversenyben való helytállást lehetővé teszik. 
 
A termelésbővítés és az olcsó erőforrások felhasználása terén egyaránt korlátozottak a 
lehetőségeik. 
 
Stratégia: Specializáció, különleges bánásmód 
 
Specializáció:  
Sajátos fogyasztói rétegre építés: 
Speciális igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások 
Sajátos kapcsolatra építés: 
A termék a fogyasztó sajátos termelési folyamatához teremt kapcsolatot 
Különlegesen jó minőségre és pontos kiszolgálásra építés 
 
Különleges bánásdmód: 
A vásárlás megkönnyítése: 
Igyekezni kell előre megismerni a vevő igényeit, s annak jelentkezésekor már készen kell 
állni a kielégítésére. 
Személyes figyelem a vevő iránt: 
Olyan termékekkel, ill. olyan piacokon kell megjelenni, amelyek igénylik a személyes 
figyelmet, amelyet egy nagyobb versenytárstól nehezebben kap meg a fogyasztó. 
Hosszú távú elkötelezettség: 
Olyan területen, ahol ez megvalósítható – bizalomépítés pontos szállításokkal, fizetési 
kedvezmények nyújtásával, speciális szerződési feltételek biztosításával. 
 
Nemzetközi vállalatok: 
Egyrészt különböző piacokon és kultúrákban kell helytállniuk, másrészt hozzájárulnak e 
különböző piacok és kultúrák konvergenciájához. 

 
 
 



Stratégia: 
 Dinamikusság magas technológiai színvonal mellett 
• Stabilitás átlagos technológiai színvonal mellett 
• Kiemelkedő vezetési technológiák 
• Az erőforrások árkülönbözete 

 
Visszaesés vagy válság esetén: 

• Stratégiai váltás 
• A működési rendszer megváltoztatása 

 


