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A projekt bemutatása 

 
Az E-GROWTH célja, hogy támogassa a szakoktatók/szakképzők folyamatos szakmai fejlődését a 
TEL szakképzési tanfolyamokon belüli használata terén. A projekt előmozdítja a modern 
pedagógiai, képzési módszereket és oktatási gyakorlatokat, valamint olyan tananyagokat és 
eszközöket fejleszt, amelyek támogatják a TEL hatékony használatát. 
 
Az E-Growth projektet öt különböző uniós ország hat szervezetéből álló partnerség fogja 
végrehajtani: CZ, UK, ES, HU és EL. A partnerek között van egy nem kormányzati szervezet, egy 
egyetem, egy szakképzési központ és kkv-k. A partnerek bemutatják, hogy a szakoktatók/képzők 
és a szakképző intézmények hogyan fejleszthetnek és tarthatnak TEL-képzést. Ezt egy olyan 
szakképzési eszköz- és forráskészlet létrehozásával érik el, amely a vállalkozói képzésben 
felhasználható. Ez magában foglalja egy új digitális szimuláció, a "Vállalkozók - úton a növekedés 
felé" megtervezését, fejlesztését és megvalósítását, valamint egy e-könyv, az "Útmutató a TEL 
használatához a szakoktatásban és -képzésben" című e-könyv kiadását. 
 
 
 

Az E-Growth modell és az eszköztár célja  
 
A projekt céljai a következők: 

1. A szakképzési tanárok és oktatók körében nagyobb ismertséget adni a digitális technológiák és a 
technológiaalapú tanulás (TEL – Technology Enhanced Learning) értékeinek a vállalkozói 

készséget fejlesztő szakképzési programok tervezésében és megvalósításában; 
2. 12 szakképzési tanárt/oktatót felkészítünk a digitális tanítás széles skálájának használatára a 

szakképzési tanítási programokban a jelenleg használt technológiák területén; 
3. Egy E-GROWTH elnevezésű innovatív számítógépes szimulációt hozunk létre, mely egy tanulási 

portál részeként támogatja a szakképzési tanárokat a vállalkozásfejlesztési témák oktatásában; 
4. A TEL-ben rejlő lehetőségek bemutatása a TEL módszertanának fejlesztése, tesztelése és 

megtapasztalása révén, lehetővé téve ezzel a szakképzésben dolgozó tanároknak, hogy a 

szakképzési ágazat egész területén élvezhessék a TEL előnyeit, módszereit. 
 

Az E-Growth támogatja a szakoktatók/szakképzők folyamatos szakmai fejlődését a TEL-nek a 
szakoktatási és szakképzési tanfolyamokon belüli használata terén. 
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Célközönség 
 
A partnerek helyi/regionális/nemzeti terjesztési terveket dolgoznak ki és hajtanak végre, amelyek 
célja a következő konkrét célcsoportok elérése, tájékoztatása és bevonása:  
 

(1) Vállalkozási ismereteket oktató szakképzési tanárok, akik vállalkozásindítási és 

vállalkozásfejlesztési, valamint menedzselési témákat oktatnak.  
(2) Szakképző tanárok és oktatók, akiknek a technológiaalapú tanulás (TEL) területén van szükségük 

ismeretekre és szeretnék fejleszteni ezen a területen hozzáértésüket, és elsajátítani az eszközök 

használatát. 
(3) A regionális/nemzeti kormányzati szervek, a szakképzési központok és oktatási intézmények, 
a vállalkozásokat támogató ügynökségek és a díjkiosztó szervek képviselői, akik felelősek a 
szakképzés irányításáért és szervezéséért és/vagy a vállalkozói szellem iránti érdeklődés 
felkeltéséért, a vállalkozók és a vállalkozások tulajdonosai/vezetői hatékonyságának javításáért 
és a vállalkozások túlélési arányának javításáért.
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1. Eszköz: Jövőkép nyilatkozatok 

 
Célja:  
 
A jövőkép-nyilatkozatok olyanok, mint a küldetés-nyilatkozatok, mivel segítenek meghatározni 
a szervezet célját azáltal, hogy a vállalkozás céljára és az ezzel kapcsolatos törekvéseire 
összpontosítanak. 

 

Leírása: 
 
Az Amnesty International jövőképe a következő: 
 

" A mi jövőképünk egy olyan világ, amelyben minden ember élvezi az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más nemzetközi emberi jogi normákban 
foglalt valamennyi emberi jogot." 
 
A jövőkép nyilatkozatok célja, hogy felemelőek és inspirálóak legyenek. Emellett időtállóak is, 
ami azt jelenti, hogy még ha a vállalkozás változtat is a stratégiáján, a jövőkép általában 
ugyanaz marad. 
 
● Találd meg az értéket abban, amit csinálsz 

Ismernie kell a szervezet küldetését; ezért általában egymás mellett készülnek. A jövőkép 

nyilatkozatok a küldetés "emberi" értékét írják le. Például, hogyan hat az Ön vállalkozása 

az emberek életére és hogyan javítja azt? Hogyan segít jobbá tenni a világot? 

● Koncentráljon az értékekre 

Ennek során meg kell határoznia, hogy Ön, az ügyfelei és más érdekelt felek mit értékelnek a 

legjobban azzal kapcsolatban, hogy a szervezet hogyan fogja elérni ezt a küldetést. Ezeket 

olyan értékekké alakítja, amelyekkel a vállalkozása rendelkezik vagy amelyeket meg fog 

valósítani. Az értékek közé tartozik például a kiválóság, az eredetiség, az etika, az integritás, 

a szolgáltatás és az érzékenység. 

● Kombinálja küldetését és értékeit 

Kombinálja küldetését és értékeit egy olyan inspiráló nyilatkozatban, amely a szervezeten belül 

és kívül is energiával tölti fel és inspirálja az embereket - ez eltarthat egy ideig, mivel a 

jövőképének átfogónak és időtállónak kell lennie, és meg kell magyaráznia, hogy a 

vállalkozásában dolgozó emberek miért teszik azt, amit tesznek. 

 
A jövőkép-nyilatkozatoknak erőteljesen meg kell magyarázniuk a 
szándékait, és motiválniuk kell az embereket a vállalkozásában, hogy 
a jövőképet valóra akarják váltani! 

 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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Jövőkép nyilatkozat készítése 
 

 Leírás 

1. lépés Használja ezt a nyilatkozatot, hogy elkezdje megfogalmazni a jövőképét. 

A következő ......... év során a (cégnév) <.........................................................> sikeres 

(helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi) <................................> céggé nő 

<.......................................................................................>, amely (áruk és szolgáltatások 

leírása) <.......................................................................................>. 

2. lépés Most írja újra a saját szavaival, hozzáadva az alapvető értékeit. 

 

3. lépés 
Most írja újra, és adjon hozzá néhány olyan szót, mely FELHÍVJA A FIGYELMET 
és tegye azt nagyratörővé, kirívóvá, - tegye az ÖN VÍZIÓJÁVÁ! 

 

4. lépés 
Te is hiszel benne? Elkötelezett vagy mellette? Elég NAGY ahhoz, hogy 
szenvedélyesen rajongj érte? 

5. lépés 
Kérj visszajelzést valakitől a jövőképedről - megértik? Hogyan lehetne javítani 
és egyértelműbbé tenni?  

6. lépés 
Vázolja fel újra a jövőképét, és győződjön meg arról, hogy az ügyfél 
szemszögéből megragadja az USP-jét, és hogy az összhangban van a 
küldetésnyilatkozatával. 
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Eszköz: Küldetés nyilatkozatok 
 
 
Célja:  
 
A küldetésnyilatkozatok meghatározzák a szervezet célját és elsődleges célkitűzéseit.  
 

Leírása: 
 
A NIKE küldetésnyilatkozata a következő:  
 

" Inspirációt és innovációt nyújtani a világ minden sportolójának." 
 
A küldetésnyilatkozatok jelen időben íródnak, és elmagyarázzák, hogy miért létezik egy 
vállalkozás, és miért célja, hogy tájékoztassa mind a vállalkozáson belüli, mind a vállalkozáson 
kívüli embereket. A küldetésnyilatkozatok általában rövidek, világosak és erőteljesek. 
 
● Az üzleti ötlet kialakítása 
Ez azt jelenti, hogy azonosítani és ismertetni kell a szervezet egyedülálló értékteremtését. Ez 
az az ötlet vagy megközelítés, amely az Ön szervezetét megkülönbözteti a versenytársaitól, és 
ez az oka annak, hogy az ügyfelek Önhöz fordulnak, és nem a versenytársaihoz. 
 
● Üzleti cél tisztázása 
 
Ez magában foglalja az üzleti ötlet sikerének legfontosabb mérőszámainak felsorolását. Bár 
ebben a szakaszban nem kell pontos számadatokat megadnia, alapvető fontosságú, hogy 
legyen egy általános elképzelése arról, hogy milyen a siker, hogy tudja, hogyan tervezze meg a 
siker elérését, és hogy mit jelent, ha eléri azt.  
 
Íme egy példa a küldetési lépésre:  
 

" A legjobb minőségű, legfrissebb haltermékek eladásával közvetlenül a 
halpiacról a vásárlóimnak, magas vevői elégedettséggel és rendszeres 
utánrendelésekkel”. 
 

 

 
A küldetés nyilatkozatokat olyan eszközökkel együtt kell használni, mint a 
jövőkép-nyilatkozat és az ügyfélérték-ajánlat. 

  

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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Küldetésnyilatkozat készítése 
 Leírás Megjegyzések 

1. lépés 
Milyen terméket vagy szolgáltatást 
nyújt? (Jellemzők) 

 

2. lépés 

Milyen értéket ad(nak) hozzá vagy 
nyújt(nak) az Ön terméke(i) vagy 
szolgáltatása(i)? (Értékképzés) 

 

3. lépés 

Miben különbözik az Ön terméke(i) 
vagy szolgáltatása(i) a 
versenytársakétól? (Differenciálódás 
vagy az Ön egyedi eladási ajánlata - 
USP) 

 

4. lépés 

Hogyan néznek ki az Ön ideális 
ügyfelei? (pl. méret, elhelyezkedés, 
ágazatok, költségvetés vagy átlagos 
költés/vásárlás)  
(Célpiac/szegmens) 

 

5. lépés 

Miért vásárolnak (vagy fognak) az Ön 
ügyfelei az Ön vállalkozásától 
vásárolni?  
(Ügyfélérték-ajánlat) 

 

6. lépés 

Miért vállalkozik? Mi hajtja Önt, és 
mitől működik? Mi készteti Önt arra, 
hogy reggel felkeljen az ágyból? 
(Motivációs hajtóerő) 

 

7. lépés 
Az 1-6. lépések felhasználásával 
készítse el küldetésnyilatkozatát 

 

8. lépés 

Értse meg a termék vagy szolgáltatás 
korlátait a versenytársakkal 
összehasonlítva. 

 

9. lépés 

Kérjen visszajelzést valakitől a 
küldetésnyilatkozatáról - megértik? 
Hogyan lehetne javítani és 
egyértelműbbé tenni?  

 

10. lépés 

Fogalmazza újra a 
küldetésnyilatkozatát, és győződjön 
meg arról, hogy az ügyfél 
szemszögéből megragadta az USP-t. 

 

 

 

 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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2. Eszköz: Kulcsfontosságú teljesítménymutatók 

 

 

 

Célja:  
 
A vállalkozások gyakran rendelkeznek néhány fontos ügyféllel vagy " kiemelt ügyféllel ", akik 
megérdemlik az ügyfél potenciális értékének közép- és hosszú távú maximalizálására irányuló 
külön tervet.  

 

Leírása: 
 

KPI-k - A tevékenységek összekapcsolása a jövőképpel és a stratégiával 

 

A vezetők gyakran beszélnek a teljesítményről. Vannak célok és célkitűzések, amelyeket el kell 

érni - egyéni és csapatszinten - a szervezet általános céljainak elérése érdekében. De hogyan 

mérik a teljesítményt? Miközben Ön tudja, hogy csapata keményen dolgozik, és valószínűleg 

adatokkal is alátámasztja ezt. De vajon mindenki a megfelelő dolgokon dolgozik? Vajon a 

munkájukkal elérik-e azokat az eredményeket, amelyekre a csapatnak és a szervezetnek szüksége 

van? 

 

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPIs) lehetővé teszik, hogy megválaszolja ezeket a 

kérdéseket az egyéni és szervezeti célok számszerűsítésével és a teljesítmény megfelelő 

értékelésével.  

 

Mi is az a KPI? 

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) olyan számszerűsíthető mérőszámok, amelyek azt 

tükrözik, hogy egy szervezet mennyire jól teljesíti a kitűzött céljait és célkitűzéseit. 

 

Ha például az egyik kitűzött célja a kiváló ügyfélszolgálat biztosítása, akkor egy KPI segítségével 

meghatározhatja az egyes hetek végén megoldatlan ügyfélszolgálati kérések számát. Ezzel 

mérheti a cél felé tett előrehaladását. 

 

A KPI-k összekapcsolják a szervezeti elképzelést az egyéni cselekvéssel. Az ideális helyzet az, 

amikor a KPI-k a szervezeten belül szintről szintre halmozódnak. Ezt szemléltetheti, ha szervezetét 

egy piramisként képzeli el, ahogyan az alábbi 1. ábrán is látható. 

 

A piramis tetején a stratégiai jövőkép áll, amely az alján konkrét cselekvésekig vezet le. Középen 

találja a szervezet stratégiájából, célkitűzéseiből és kritikus sikertényezőiből (CSF) levezetett 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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KPI-ket. 

 

 

1. ábra: Hogyan illeszkednek a KPI-k a szervezeti struktúrába. 

 

A CSF-ek azok a tevékenységi területek, amelyeken a szervezetnek jól kell teljesítenie ahhoz, hogy 

sikeres legyen. A KPI-k azt jelentik, hogyan lehet ezeket a CSF-ket mérni. A KPI-k alatti 

tevékenységek azok a feladatok és projektek, amelyeket a KPI-k elérése érdekében végez. 

 

Jól alkalmazva a KPI-k támogatják a szervezet céljait és stratégiáját. Lehetővé teszik, hogy arra 

összpontosítson, ami a legfontosabb, és hogy nyomon kövesse az előrehaladást. 

 

Hogyan határozzuk meg a szervezeti KPI-ket 

Először is, a szervezetnek olyan KPI-ket kell választania, amelyek az egyes üzleti területek 

megfelelő tevékenységét mérik. Például a nettó nyereség a szervezet pénzügyi teljesítményének 

standard KPI-je. Könnyen kiszámítható (összes bevétel mínusz összes kiadás), és tudjuk, hogy 

minél magasabb, annál jobban teljesít a vállalat. 

 

Másokat nehezebb kiszámítani. Az ügyfél-elégedettségi KPI például rendszeres, gondosan 

felépített ügyfél-felméréseket igényelhet a megfelelő mennyiségű adat összegyűjtéséhez. Ezután 

el kell döntenie, hogy milyen ügyfél-elégedettségi pontszám jelenti az irányadó értéket, amelyet el 

szeretne érni. 

 

Próbáljon meg nem túl sok KPI-t alkalmazni: az optimális szám a 

legtöbb üzleti területen négy és tíz között van. Csak győződjön meg 

róla, hogy elegendő van ahhoz, hogy mérni tudja, hogyan teljesít a 

csapat vagy a szervezet a fő célkitűzésekhez képest. 
Az üzleti növekedés eszköztára 
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Intelligens teljesítménymutatók (SMART KPI-k) meghatározása 

 

Bármilyen jellegűek is legyenek a KPI-k, meg kell győződnie arról, hogy SMART-ok. Ez azt jelenti: 

 

Konkrétan (Specific): legyen világos, hogy az egyes KPI-k mit fognak mérni, és miért fontosak. 

Mérhető (Measurable): a KPI-nek egy meghatározott szabvány szerint mérhetőnek kell lennie. 

Elérhető (Achievable): képesnek kell lennie arra, hogy teljesítse a KPI-t. 

Releváns (Relevant): a KPI-nek olyasmit kell mérnie, ami számít és javítja a teljesítményt. 

Időhöz kötött (Time-Bound): egy megállapított határidőn belül megvalósítható. 

Amikor véglegesít egy KPI-t, annak meg kell felelnie ezeknek a SMART kritériumoknak. Például: 

 

“A pénzügyi év második negyedévének végére 25 százalékkal növelni az új fizetős 

regisztrációk számát a weboldalon.” 

 

Tegye fel magának a következő kérdéseket, amelyek segítenek megérteni a kontextust és 

meghatározni a hatékony KPI-ket: 

● Mi az Ön szervezetének jövőképe? Mi a stratégia a jövőkép elérésére? 

● Milyen mérőszámok jelzik, hogy sikeresen követi a jövőképét és a stratégiáját? 

● Hány mérőszámot kellene alkalmaznia? 

● Mit használjon viszonyítási alapként? 

● Hogyan lehet a mérőszámokat becsapni, és hogyan védekezik ez ellen? 

 

 

A KPI-k irányítása 

Amikor eldönti, hogy milyen KPI-ket állít fel, tervezze meg, hogyan fogja rögzíteni a szükséges 

információkat. A nettó nyereség más adathalmazt igényel, mint például az ügyfél-elégedettség, és 

más rendszerekhez való hozzáférést igényel. 

 

Határozza meg azt is, hogy ki és milyen gyakran gyűjti az adatokat. Az értékesítési adatokat 

általában naponta lehet gyűjteni, míg a több forrásból származó adatok összeválogatását igénylő 

KPI-ket jobb lehet hetente vagy havonta mérni. Ellenőriznie kell az adatokat is, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy azok pontosak, és hogy a KPI minden követelményét lefedik. 

 

A KPI-ket világosan közölje minden érintett féllel. Ha Ön felelős egy csapat vagy egy szervezeti 

Az üzleti növekedés eszköztára 



14 
 

KPI-ért, győződjön meg róla, hogy a beosztottjai tudják, hogy az egyes KPI-k hogyan hatnak a 

munkájukra, és hogy tudják, milyen tevékenységekre kell összpontosítaniuk. Lehetséges, hogy a 

fejlődés hatékony mérésére teljesítménytáblát állíthat be, vagy kiegyensúlyozott eredménykártyát 

használhat. 

 

Egyedi KPI-k beállítása 

"Amit megmérünk, azt meg is tesszük" ez egy gyakori vezetői mondás. Ha célt tűz ki egy kívánt 

eredmény köré, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ez az eredmény bekövetkezik, 

egyszerűen azért, mert elkötelezte magát az irányítás és a mérés mellett. 

 

Amikor célokat és fő teljesítménymutatókat határoz meg a csapat egyes tagjaival, győződjön meg 

arról, hogy ezek összhangban vannak a csapat általános stratégiájával - ami viszont összhangban 

van a szervezet általános stratégiájával. 

Ha egy alkalmazott célját egy szervezeti KPI-vel határozza meg, akkor biztosítja, hogy a napi 

tevékenységük jól illeszkedjen a szervezet céljaihoz. Ez a kritikus kapcsolat az alkalmazottak 

teljesítménye és a szervezeti siker között. 

 

A KPI-k használata: egy példa 

Íme egy példa arra, hogy a szervezeti stratégia hogyan vezethető le az egyes csapattagok céljaira 

és fő teljesítménymutatóira: 

● Szervezeti jövőkép: a magas szintű ügyfélelégedettség és a kiváló szolgáltatás 

hírneve.  

● Szervezeti célkitűzés: az elégedetlen ügyfelek számának 25 százalékkal való 

csökkentése. 

● Szervezeti KPI: az egy hét végéig megoldatlan ügyfélpanaszok száma. 

● A csoport tagjainak célja: a kielégítő panaszmegoldások számának 15 százalékkal 

történő növelése ebben az időszakban. 

● Csoport tag KPI: az elégedett ügyfeleket eredményező, illetve az elégedetlen 

ügyfeleket eredményező panaszok heti százalékos különbsége. 

 

A KPI-k használata az elismeréshez és a továbbfejlesztéshez 

Ha meggyőződött arról, hogy a csapat és a szervezet teljesítményének mérésére alkalmas KPI-kel 

rendelkezik, gondoskodjon a megfelelő képzésről, támogatásról és ösztönzőkről, amelyek lehetővé 

teszik az emberek számára, hogy jól teljesítsenek. 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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A jutalmazási és elismerési gyakorlatok kialakításakor győződjön meg arról, hogy azok közvetlenül 

kapcsolódnak az Ön által meghatározott KPI-khez, és hogy nem jutalmazza a potenciálisan 

kontraproduktív viselkedést. 

Ha például azt szeretné mérni, hogy az emberek mennyire jól kezelik az ügyfélpanaszokat, akkor 

a panaszok számának csökkentéséért járó jutalmazás összezavarja az üzenetet, amit küldeni akar. 

Intuitív módon úgy érezheti, hogy minél kevesebb panasz érkezik, annál jobbnak kell lennie az 

ügyfélszolgálatnak. Ez azonban nem feltétlenül igaz: lehet, hogy azért kap kevesebb panaszt, mert 

kevesebb ügyfele van, vagy mert az ügyfelei nem férnek hozzá az ügyfélszolgálati 

szolgáltatásaihoz. 

 

Ezzel szemben, ha az Ön szervezete új ügyfeleket szeretne megnyerni, akkor lehet, hogy van egy 

olyan KPI-je, amely azt méri, hogy hetente hány új ügyfelet szerez. A helyzettől függően egy jól 

összehangolt teljesítményrendszer a dolgozókat az alapján jutalmazhatja, hogy személyesen hány 

új ügyfelet segítenek megnyerni. 

 

A hivatalos teljesítménymérések alkalmazása a teljesítmény 

irányításának egyik megközelítése. De ne feledkezzünk meg 

az inspiráció és a jó vezetés fontosságáról sem!  

 

 

 

3. Eszköz: Versenytársak és piacelemzés 
 

 

 

Célja:  
 
A versenyhelyzet és a piac teljes körű megértése, amelyen egy vállalat tevékenykedik, a 

versenyelőny megszerzése érdekében. 

 

Leírása: 
 

A sikeres versenyhez a vállalatnak előre kell látnia a versenytársak tevékenységét, és 

tisztában kell lennie a versenytársak várható reakcióival. 

Mind az új, mind a már működő vállalkozások tulajdonosai számára fontos, hogy elemezzék 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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versenytársaikat és a piacot, amelyen tevékenykednek. Ennek előnyei a következők: 

● A piaci rések azonosítása: A piaci rés olyan hely vagy terület, amelyet a jelenlegi 
vállalkozások nem szolgálnak ki, és ezáltal potenciális üzleti lehetőséget teremt. 

● Új termékek és szolgáltatások kifejlesztése: Az új termékek vagy szolgáltatások 
kifejlesztésének legfontosabb oka, hogy új értéket nyújtson a meglévő ügyfeleknek és 
újabbakat vonzzon. Ezen új érték nélkül az ügyfélnek kevés oka van a vásárlásra. 

● Piaci trendek feltárása: Ez segít azonosítani azokat a területeket az Ön vállalkozásán 
belül, amelyek jól mennek, valamint azokat, amelyek nem. A piaci trendek megértése 
megalapozottabb üzleti döntések meghozatalához vezet, és segíthet a termék- vagy 
szolgáltatásfejlesztésben. 

● A termékek vagy szolgáltatások hatékonyabb marketingje és értékesítése: A piac 
megértése hatékonyabb marketing- és árképzési stratégiákhoz vezet. 

A proaktív, alapos és strukturált megközelítés a versenytársak tevékenységének és a piacnak az 

elemzése során segít a vállalkozásnak a meglepetések minimalizálásában, a lehetőségek 

kihasználásában és a fenyegetések kezelésében. 

Az információ számos forrásból elérhető, többek között a következőkből: 

● Versenytársak honlapjai 
● Szakmai szövetségek 
● A versenytársak közvetlen és online marketingjének eredményeképpen érkező levelek 
● Az ügyfelektől, az értékesítési csapattól és az ügyfélszolgálattól érkező visszajelzések 
● Versenytársakkal való nyilvános kapcsolatok 
● Éves vállalati jelentések 
● Versenytársak hírlevelei vagy rendszeres frissítése 
● Companies House (UK) pénzügyi információkért 
● Közös beszállítók 

Csak időt és pénzt költsön a releváns információk összegyűjtésére, 
majd szánjon időt azok elemzésére. A piaci rést nem kell mindig 
betölteni. Lehet, hogy egy hanyatló piacot tükröz! 

 

A verseny és a piac elemzésének stratégiái 
 

A versenyt nem lehet elkerülni az üzleti életben, ezért fontos, hogy strukturált megközelítéssel 

elemezzük azt. Ennek egyik módja a kérdések feltevése, az információgyűjtés és az elemzés. 

Az alábbiakban néhány kérdést mutatunk be, amelyek segítségével feltárható a verseny és 

betekintést nyerhetünk a versenytársak stratégiáiba: 

 

● Kik a versenytársai? 

● Mit kínálnak a versenytársai? 

● Mik az erősségeik és gyengeségeik? 

● Milyen lehetőségek és veszélyek vannak az Ön piacán vagy iparágában? 

● Hol vagy hogyan forgalmazzák versenytársai az üzleti tevékenységüket? 
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● Melyek az ideális vásárlók jellemzői? 

● Milyen hatást gyakoroltak a versenytársak az Ön vállalkozására az elmúlt három 

évben? 

● Milyen hatással lehetnek a versenytársak az Ön vállalkozására a jövőben? 

● Milyen igényei vannak az ügyfeleinek? 

● Hogyan elégítik ki jelenleg az ügyfelek igényeit? 

 

A versenyelemzés egy egyszerű eszköz, amellyel össze lehet hasonlítani, hogy az Ön 

vállalkozása hogyan teljesít a versenytársakéval szemben: 

 

1. Azonosítsa a legfontosabb versenytársait 

2. Rangsorolja vállalkozásukat egy 1-5-ig terjedő skálán olyan tényezők 

figyelembevételével, mint a jellemzők, a termékkínálat, az ügyfélkapcsolat stb. 

3. Hasonlítsa össze eredményeit az alábbi táblázat segítségével: 

 

 Versenytársak 

 Vállalkozásom Versenytárs 

1 

Versenytárs 

2 

Versenytárs 

3 

Versenytárs 

4 

Jellemzők 3 2 4 5 1 

Termék ajánlat 5 4 3 2 4 

Ügyfélkapcsola

t 
3 4 2 5 1 

Egyéb… 1 3 4 2 5 

 

Az elemzés eredményei egyszerű összehasonlítást nyújtanak az Ön vállalkozása és 

versenytársai között az üzleti tevékenység legfontosabb elemei alapján. 
 

 

 

 

5. Eszköz: Kockázatértékelés  
 

 

 

Célja:  
 
A kockázatértékelési folyamat célja a veszélyek értékelése, majd a veszély megszüntetése vagy 
a kockázat szintjének minimalizálása, szükség szerint ellenőrző intézkedésekkel. Ezzel 
biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet hozott létre. 
 
A cél az, hogy megpróbáljunk választ találni a következő kérdésekre: 
 

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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a. Mi történhet és milyen körülmények között? 
b. Mik a lehetséges következmények? 
c. Mennyire valószínű, hogy a lehetséges következmények bekövetkeznek? 

d. Hatékonyan ellenőrzik-e a kockázatot, vagy további intézkedésekre van szükség? 

 

Leírása: 
 
A kockázatértékelés egy olyan kifejezés, amely azt az általános folyamatot vagy módszereket írja 
le, ahol: 
 

● Azonosítják azokat a veszélyeket és kockázati tényezőket, amelyek potenciálisan kárt 
okozhatnak (veszélyazonosítás). 

● Elemzi és értékeli az adott veszélyhez kapcsolódó kockázatot (kockázatelemzés és 
kockázatértékelés). 

● Meghatározza a veszély kiküszöbölésének megfelelő módjait vagy a kockázat 
ellenőrzését, ha a veszély nem küszöbölhető ki (kockázatkezelés). 
 

A kockázatértékelés a munkahely alapos átvizsgálása, hogy azonosítsa azokat a dolgokat, 
helyzeteket, folyamatokat stb. amelyek kárt okozhatnak, különösen az embereknek. Az 
azonosítás után elemzi és értékeli, hogy mennyire valószínű és súlyos a kockázat. Ha ez a 
megállapítás megtörtént, akkor a következőkben eldöntheti, hogy milyen intézkedéseket kell 
bevezetni az ártalom hatékony kiküszöbölése vagy megakadályozása érdekében. 

 

Miért fontos a kockázatértékelés? 

A kockázatértékelések nagyon fontosak, mivel szerves részét képezik a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási tervnek. Segítenek a következőkben: 

❖ A veszélyek és kockázatok tudatosítása. 

❖ Azonosítani, hogy kik lehetnek veszélyeztetettek (pl. alkalmazottak, takarítók, látogatók, 
vállalkozók, nyilvánosság stb.). 

❖ Annak meghatározásához, hogy egy adott veszélyhez szükség van-e ellenőrzési 
programra. 

❖ Annak meghatározása, hogy a meglévő ellenőrző intézkedések megfelelőek-e, vagy 
többet kell tenni. 

❖ A sérülések vagy megbetegedések megelőzése, különösen, ha ez a tervezés vagy a 
tervezés szakaszában történik. 

❖ A veszélyek és az ellenőrző intézkedések rangsorolása.  

❖ Adott esetben a jogi követelményeknek való megfelelés. 

 

Hogyan történik a kockázatértékelés? 
 
Az értékeléseket olyan hozzáértő személynek vagy csoportnak kell elvégeznie, aki vagy amely 
jól ismeri a vizsgált helyzetet. A csoportba vagy információforrásként vegyék fel a vizsgált 
folyamattal foglalkozó munkafelügyelőket és dolgozókat, mivel ezek a személyek ismerik a 
legjobban a műveletet. 
 
Általánosságban elmondható, hogy az értékelés elvégzéséhez a következőket kell tennie: 
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1. A veszélyek azonosítása. 

2. Határozza meg az ártalom, például sérülés vagy betegség bekövetkezésének 

valószínűségét és súlyosságát. 

o Vegye figyelembe a szokásos működési helyzeteket, valamint a nem szokásos 

eseményeket, mint például karbantartás, leállások, áramkimaradások, 

vészhelyzetek, szélsőséges időjárás stb. 

o Tekintse át a veszélyről rendelkezésre álló összes egészségügyi és biztonsági 

információt, például a biztonsági adatlapot (SDS), a gyártók szakirodalmát, a 

tekintélyes szervezetektől származó információkat, a vizsgálatok eredményeit, a 

munkahelyi ellenőrzési jelentéseket, a munkahelyi események (balesetek) 

feljegyzéseit, beleértve az események típusára és gyakoriságára, a 

megbetegedésekre, sérülésekre, a közeli balesetekre stb. vonatkozó 

információkat. 

o Ismerje meg az Ön joghatóságára vonatkozó jogszabályi minimum 

követelményeket. 

 
3. Határozza meg a veszély megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy a kockázat 

ellenőrzését a kockázatellenőrzési módszerek hierarchiájának alkalmazásával. 

4. Értékelje annak megerősítése érdekében, hogy a veszélyt megszüntették-e, vagy a 

kockázatot megfelelően ellenőrzik-e. 

5. Ellenőrizze, hogy az ellenőrzés továbbra is hatékony maradjon. 

6. Tartsa meg az esetlegesen szükséges dokumentumokat vagy nyilvántartásokat. A 

dokumentáció tartalmazhatja a kockázat értékeléséhez használt folyamat részletezését, 

az értékelések ismertetését, vagy a következtetések levonásának módját. 

 
 
Az értékelés során vegye figyelembe a következőket is: 

✔ Az anyag feldolgozása, felhasználása, kezelése vagy tárolása során alkalmazott 

módszerek és eljárások stb.  

✔ A munkavállalók tényleges és potenciális expozíciója (pl. hány munkavállaló lehet kitéve 

az anyagnak, mekkora az expozíció, és milyen gyakran lesznek kitéve az anyagnak). 

✔ Az ilyen expozíció ellenőrzéséhez szükséges intézkedések és eljárások műszaki 

ellenőrzések, munkamódszerek, higiéniai gyakorlatok és létesítmények révén. 

✔ A feladat időtartama és gyakorisága (mennyi ideig és milyen gyakran végzik a feladatot). 

✔ A feladat elvégzésének helye. 

✔ A művelet során használt gépek, szerszámok, anyagok stb. és azok használatának módja 

(pl. egy vegyi anyag fizikai állapota, vagy nehéz terhek emelése távolra). 

✔ A területen végzett egyéb tevékenységekkel való esetleges kölcsönhatások, és ha a 

feladat hatással lehet másokra (pl. takarítók, látogatók stb.).  

✔ A termék, folyamat vagy szolgáltatás életciklusa (pl. tervezés, építés, használat, 

leszerelés). 

✔ A munkavállalók által kapott oktatás és képzés. 

✔ Hogyan reagálna egy személy egy adott helyzetben (pl. mi lenne a leggyakoribb reakciója 

egy személynek, ha a gép meghibásodna vagy meghibásodna). 
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# Lehetséges 
veszély 

Ki van 
veszélyben? 

Meglévő 
intézkedések 

Kockázati 
besorolás 

Megelőző 
intézkedések 

Felelősségek 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

Fontos megjegyezni, hogy az értékelésnek nemcsak a munkahely 

jelenlegi állapotát, hanem a lehetséges helyzeteket is figyelembe kell 

vennie. 

 

 

6. Eszköz: SWOT Analízis 
 

 

 

 

Célja:  
 
A SWOT analízis egy egyszerű, de hasznos keretrendszer a szervezet erősségeinek, 
gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek elemzésére. Segít Önnek abban, hogy arra 
építsen, amit jól csinál, hogy foglalkozzon azzal, ami hiányzik, hogy minimalizálja a kockázatokat, 
és hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználja a siker esélyeit. 
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Leírása: 

A SWOT analízis két részre osztható: a belső környezet elemzésére, ahol az erősségeket és 
gyengeségeket azonosítják, valamint a külső környezet elemzésére, ahol a fenyegetéseket és a 
lehetőségeket határozzák meg. 

A vállalat belső környezete az emberi, pénzügyi, fizikai stb. elemek csoportosítása, amelyekben 
nagyobb kontrollt tud gyakorolni, mint például a menedzsment által meghatározott stratégiák 
eredményei. Ebben a környezetben lehet azonosítani az erősségeket, amelyek azoknak a 
tulajdonságoknak és képességeknek felelnek meg, amelyek együttesen versenyelőnyt jelentenek 
a vállalat számára, a gyengeségek pedig azokat a gyengeségeket jelentik, amelyekkel a vállalat a 
jelenlegi vagy potenciális versenytársaihoz képest rendelkezik. 

A külső környezetet azonban a szervezeti határokon kívül létező tényezők alkotják, amelyek 
valamilyen módon befolyásolhatják azt. Ez egy olyan környezet, amellyel szemben nincs kontroll, 
de folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mivel ez a stratégiai tervezés alapja. A külső környezet 
elemzését általában makro környezeti tényezőkre (politikai, demográfiai, technológiai, 
gazdasági stb.) és mikro környezeti tényezőkre (beszállítók, partnerek, vevők stb.) osztják. 
Ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vállalati stratégiák meghatározása előtt és után. Így 
e nyomon követés révén lehetővé válik a felmerülő lehetőségek és veszélyek azonnali azonosítása. 

Célkitűzések: 

A SWOT analízis néhány célkitűzése a következő: 

● A külső és belső tényezők összefoglaló elemzése. 
● A szervezet vezetése számára kulcsfontosságú elemek azonosítása, amely 

magában foglalja a cselekvési prioritások meghatározását. 
● Stratégiai lehetőségek: kockázatok és megoldandó problémák előkészítése. 
● Az elemzés révén meghatározhatjuk a vállalat diagnózisát: a pozitív pontok 

megerősítése, annak jelzése, hogy mely pontokon kell javítani, a növekedés 
esélyei, a lehetőségek növelése stb. 

● Eladási előrejelzés készítése a piaci feltételekkel összhangban, és a vállalat 
általános képességeinek tanulmányozása. 

● Belső környezet (Erősségek és gyengeségek) - a folyamatok integrálása és 
szabványosítása, a hatékonysági hiányosságok megszüntetése. Az üzleti 
tevékenység magjára való összpontosítás.  

● Külső környezet (Lehetőségek és veszélyek) - megbízható és megbízható 
adatok, gyors információhoz jutás a vezetés stratégiai döntéshozatalának 
támogatására, a hibák csökkentése. 

Erősségek: 

Az erősségek a vállalat belső, pozitív tulajdonságai. Ezek olyan dolgok, amelyek az Ön ellenőrzése 
alatt állnak. 

● Milyen üzleti folyamatok sikeresek? 
● Milyen erősségei vannak a csapatainak? (pl. tudás, képzettség, hálózat, készségek és 

hírnév) 
● Milyen fizikai eszközökkel rendelkezik, például ügyfelek, berendezések, technológia, 

készpénz és szabadalmak? 
● Milyen versenyelőnyökkel rendelkezik a versenytársaival szemben? 
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Gyengeségek: 

A gyengeségek olyan negatív tényezők, amelyek elvonják az Ön erősségeit. Ezek azok a dolgok, 
amelyeken esetleg javítania kell ahhoz, hogy versenyképes legyen. 

● Vannak olyan dolgok, amelyekre vállalkozásának szüksége van ahhoz, hogy versenyképes 
legyen? 

● Milyen üzleti folyamatok szorulnak fejlesztésre? 
● Vannak olyan tárgyi eszközök, amelyekre a vállalatának szüksége van, például pénzre 

vagy felszerelésre? 
● Ideális a helyszín a sikere szempontjából? 

Lehetőségek: 

A lehetőségek olyan külső tényezők az Ön üzleti környezetében, amelyek valószínűleg 
hozzájárulnak az Ön sikeréhez. 

● Növekszik-e az Ön piaca, és vannak-e olyan trendek, amelyek arra ösztönzik az embereket, 
hogy többet vásároljanak abból, amit Ön elad? 

● Vannak olyan közelgő események, amelyeket a vállalkozása kihasználhat az üzlet 
növekedése érdekében? 

● Vannak-e olyan közelgő szabályozási változások, amelyek pozitívan befolyásolhatják a 
vállalatát? 

● Ha vállalkozása működik, az ügyfelek jó véleménnyel vannak Önről? 

Veszélyek: 

Veszélyek olyan külső tényezők, amelyeket nem tudsz befolyásolni. Érdemes megfontolnia, hogy 
szükséghelyzeti terveket készítsen az ilyen veszélyek kezelésére, ha bekövetkeznek. 

● Vannak potenciális versenytársai, akik beléphetnek a piacára? 

● A beszállítók mindig képesek lesznek-e a szükséges nyersanyagokat az Ön által igényelt 
áron szállítani? 

● A technológia jövőbeli fejlődése megváltoztathatja az üzleti tevékenységét? 
● Változik-e a fogyasztói magatartás olyan módon, amely negatívan befolyásolhatja az Ön 

vállalkozását?  
● Vannak olyan piaci trendek, amelyek fenyegetést jelenthetnek? 

Erősségek Gyengeségek 

  

Lehetőségek Veszélyek 

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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A gyengeségeket és erősségeket alakítsd át lehetőségekké! 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

7. Eszköz: A siker kulcsfontosságú tényezői 
 

 

 
Célja:  
 
Olyan kritikus sikertényezők (CSF) azonosítása, amelyek lehetővé teszik a vállalkozás számára, 
hogy mérje a stratégiai célok elérése és a szervezet küldetésének teljesítése felé tett előrehaladást. 
 

Leírása: 
 
A CSF segít abban, hogy a csapattagok és a vezetők azokra a dolgokra összpontosítsanak, 

amelyek az üzleti terv kontextusában valóban számítanak. A CSF-ek a szervezet küldetéséből és 

stratégiai céljaiból származnak. A CSF-ek " mélyebbre ásnak" ezekben a célkitűzésekben, hogy a 

lényegre koncentrálva megismerjék, mit kell elérni, és hogyan fogják megvalósítani. 

 

A CSF meghatározása után lehetőség van a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) 

kidolgozására is. A KPI-k azok a konkrét, mérhető kritériumok, amelyeket a vezetők a teljesítmény 

értékelésére használnak. Ezek biztosítják azokat az adatokat, amelyek alapján a szervezetek 

eldönthetik, hogy a CSFk teljesültek-e, és hogy a célokat elérték-e. 

Íme néhány példa a CSFs-ra, egy olyan vállalkozás esetében, amelynek küldetésnyilatkozata a 

következő: 

 

"Hogy Hinckley első számú termékboltja legyek, a legjobb minőségű, legfrissebb haltermékeket 
értékesítve közvetlenül a halpiacról, magas vevői elégedettséggel és rendszeres ismétlődő 
megrendelésekkel”. 

 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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A vállalat stratégiai célkitűzései és a CSF a következők: 

Célok CFS 

● 25 százalékos helyi piaci részesedés 
megszerzése 

● Új ügyfelek felkutatása 

● A termékek 75 százaléka esetében 24 
órán belül eljuttatja a halat a halpiacról a 
vásárlóhoz. 

● Sikeres kapcsolatok fenntartása és 
fejlesztése a helyi beszállítókkal 

● 98 százalékos vevői elégedettségi arány 
fenntartása. 

● A személyzet megtartása és az 
ügyfélközpontú képzés fenntartása 

● Bővítsük termékválasztékunkat, hogy 
több vásárlót vonzzunk. 

● Új termékek helyi beszerzése 

● Elég tér áll rendelkezésre a vásárlók által 
kívánt termékválaszték elhelyezéséhez. 

● Az építési munkálatok és az 
üzletmenetet érintő esetleges zavarok 
kezelése. 

 

A szervezet CSF-jeinek azonosítása után ki lehet dolgozni a 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-k). A KPI-k olyan konkrét, 
mérhető kritériumokat tartalmaznak, amelyek alapján eldönthető, hogy 
a CSF-ek és a stratégiai célkitűzések megvalósultak-e. 
 

A CSF-ek azonosítása és fejlesztése 
 

 Leírás 
1 lépés Határozza meg (vagy tekintse át újra) a szervezet küldetését és stratégiai célkitűzéseit. 

 

 
 

 

 

 

 

2 lépés Minden egyes stratégiai célkitűzés esetében tegye fel magának a kérdést: "Milyen 
tevékenység elengedhetetlen a célkitűzés eléréséhez?". 
A kérdésre adott válaszok a potenciális CSF-ek. 
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3 lépés 
 

Értékelje a jelölt CSF-ek listáját, hogy megállapíthassa, melyek azok, amik elengedhetetlenek 
a cél és a küldetés eléréséhez - ezek az Ön szervezetének CSF-jei. 

 

4 lépés 
 

Hogyan fogja megosztani a CSF-eket a vállalkozásában dolgozókkal, és különösen a 
megvalósításért felelős csapattagokkal? 

 

5 lépés Hogyan fogja nyomon követni és mérni az egyes CSF-eket? 
 

 

6 lépés Hogyan fogja most nyomon követni és újraértékelni a CSF-eket, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a stratégiai célok és a küldetés teljesítése felé halad?  

 

 

 
 
 
 

8. Eszköz: Üzleti terv 
 

 

Célja:  
 
Ez egy útmutató arra vonatkozóan, hogy a vállalat hogyan fogja elérni céljait. Bárki számára, aki 
vállalkozást indít, az üzleti terv készítése létfontosságú első lépés. A konkrét mérföldkövek 
megléte segít nyomon követni a vállalkozás sikerét (vagy annak hiányát). Különböző célokra 
különböző üzleti tervek léteznek, és a legjobb üzleti tervek élő dokumentumok, amelyek a lehető 

leggyorsabban reagálnak a valós tényezőkre. 

 

Leírása: 

Az üzleti terv olyan dokumentum, amely összefoglalja a vállalkozás működési és pénzügyi 
célkitűzéseit. Ez a vállalkozás sikerhez vezető útiterve, amely részletes tervekkel és 
költségvetésekkel mutatja be, hogyan valósulnak meg a célkitűzések. 

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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Ha van egy ötlete egy új vállalkozás indítására, az üzleti terv segíthet meghatározni, hogy az üzleti 
elképzelése megvalósítható-e. Nincs értelme vállalkozást indítani, ha kevés vagy semmi esélye 
sincs annak, hogy az üzlet nyereséges lesz, és egy üzleti terv segít kitalálni a siker esélyeit. Sok 
esetben az új vállalkozást indító embereknek nincs meg a szükséges pénzük ahhoz, hogy 
elindítsák a kívánt vállalkozást. Ha induló finanszírozásra van szükség, akkor a potenciális 
befektetőknek olyan befektetői üzleti tervvel kell rendelkeznie, amely bemutatja, hogy a tervezett 
vállalkozás hogyan lesz nyereséges. 

 

 

Az üzleti terv hihetetlenül hasznos eszköz a mindennapi üzleti 
tervezéshez. Ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, 
rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség szerint frissíteni kell. 
 

 

Legfontosabb tudnivalók 

● Az üzleti terv egy olyan írásos dokumentum, amely leírja a vállalat fő üzleti 

tevékenységeit, célkitűzéseit és azt, hogy hogyan tervezi elérni céljait. 

● Az induló vállalkozások üzleti terveket használnak az induláshoz és a külső befektetők 

bevonásához. 

● A vállalkozások hosszabb hagyományos üzleti tervet vagy rövidebb, lean startup üzleti tervet 

dolgozhatnak ki. 

● A jó üzleti terveknek tartalmazniuk kell egy vezetői összefoglalót, termékeket és 

szolgáltatásokat, marketingstratégiát és -elemzést, pénzügyi tervezést és 

költségvetést. 

Az üzleti tervek hosszúak és bonyolultak lehetnek, de nem kell annak lenniük. Valójában egy 
egyoldalas üzleti terv gyakran jobb és erőteljesebb lehet, mint egy hagyományos terv. Az 
egyoldalas terv megírása azért is hasznos gyakorlat, mert arra kényszeríti Önt, hogy kritikusan 
gondolkodjon vállalkozásáról, és rögtön a lényegre térjen. 

Egyoldalas üzleti terv 
Üzleti áttekintés 

Jövőképünk  

Küldetésünk  

Az általunk nyújtott 
termék 

 

 
Piacelemzés 

Kiket célzunk meg  

A probléma, amit 
megoldunk 

 

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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Versenytársaink  

Versenyelőnyünk  

 
Marketing és értékesítési terv 

Marketing csatornák  

Marketing anyagok  

Árképzési stratégia  

Forgalmazási 
csatornák 

 

 
Pénzügyi terv 

Cél  

Költségvetés  

Adománygyűjtés 
módja 

 

 
3 fő célkitűzés, amelyeket egy adott határidőn belül el kell érni, és ezek mérésének módja: 

1  

2  

3  
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2. fejezet 

 

 

Marketing és értékesítés   
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1. Eszköz: Egyedi értékesítési javaslat (USP) 
 
 

 
Célja:  
 
Hogy megkülönböztesse vállalkozását, szolgáltatását vagy termékét a versenytársak által 
kínáltaktól, biztosítva, hogy kitűnjön a piacon, és növelje ügyfélkörét egy egyedi tulajdonság vagy 
vélt előny népszerűsítésével. 
 

Leírása:  
 
Miért fontos az egyedi értékesítési javaslat (USP)? 
 

● Kommunikáció: Egy erős egyedi értékesítési ajánlat egyértelműen kommunikálni fog 
egy olyan egyedi vagy különleges előnyt, amelyet csak Ön kínál. Ez az USP kiemeli 
Önt a versenytársak közül, és segít az ügyfeleknek különbséget tenni a választható 
lehetőségek között. 

 

● Eladás: Az Ön USP-je az értékesítési folyamat fontos része, különösen akkor, ha az 
adott piacon sok választási lehetőség van. 

 

● Küldetés: Az USP ugyanilyen fontos a vállalkozáson belül dolgozók számára is, mivel 
elgondolkodtatja Önt a küldetésnyilatkozatáról, és arról, hogy vállalkozásként miért 
létezik. 

 

● Megcélzott vásárói réteg: Az USP segít meghatározni, hogy kiket céloz meg a 
vállalkozása, mi ösztönzi arra, hogy az Ön által kínált szolgáltatásokat vagy termékeket 
kínálja, és hogyan akar egyedi hatást gyakorolni rájuk. 

 

● Vevői döntések: Az ügyfelek az Ön egyetemes szolgáltatási jellemzője miatt fognak 
Öntől vásárolni; ez megkülönbözteti és kiemeli Önt a versenytársai közül. 

 

● Marketingstratégia: Az USP-je fontos része, az új ügyfelek megnyerésére és a 
meglévő ügyfelek megtartására irányuló marketingstratégiájának. 
 

Egy példa az egyedi értékesítési ajánlatra: 
 

“Rugalmas és megfizethető online képesítések, amelyek az egyéni 
teljesítmény fejlesztésére összpontosító egyedi támogatást nyújtanak.” 

 
Amikor megírja az egyedi értékesítési pontját, képzelje magát a 
vásárló helyébe, és alaposan fontolja meg, hogy mit is akar 
valójában a vásárlója. Ismerje és értse meg ügyfelei vásárlói 
magatartását, vásárlási döntéseit és azt, hogy miért vásárolnak 
Öntől. 

 
 

 Az üzleti növekedés eszköztára 
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Egyedi értékesítési ajánlat előkészítése 
 
 

 Leírás Gondolatok 

1 lépés 

A megcélzott ügyfelek 
azonosítása (az 
ügyfélszegmentáció 
folytatásaként) 

Kik ők? Milyen igényeik, törekvéseik, 
motivációik stb. vannak? Milyen 
környezetben tevékenykednek? 

2 lépés 
Azonosítani azokat a 
problémákat, melyek 
megoldásra szorulnak. 

Mik a céljaik? Mik a kihívások és 
akadályok? 

3 lépés 
Határozza meg a termék vagy 
szolgáltatás nyújtotta előnyöket. 

Koncentráljon azokra, amelyek 
megoldást nyújtanak az ügyfél előtt álló 
problémákra. 

4 lépés 

Azonosítsa a harmadik 
szakaszban azokat az előnyöket, 
amelyek jobbak a 
versenytársaknál. 

Válassza ki a két-három legerősebbet, 
amire összpontosítani kell. 

5 lépés 
Mutassa be ezen "egyedülálló" 
előnyök bizonyítékait. 

Ezek a termék vagy szolgáltatás 
megkülönböztető jellemzői. 

6 lépés 
Fogalmazza meg az ajánlatot 
megkülönböztethető és 
meggyőző módon. 

Használja az ügyfelek nyelvezetét, mivel 
ez az ő problémáikról és az általuk 
elérhető előnyökről szól. 

7 lépés 
A termék vagy szolgáltatás 
árpozíciójának meghatározása 

Ha a vásárló által értékelt differenciálás 
magas fokú, akkor felárat lehet 
felszámítani.  

Végső soron a 
terméknek/szolgáltatásnak az ügyfél 
szemében jó ár-érték arányt kell 
nyújtania az alternatívákhoz képest. 

8 lépés 

Tisztában kell lenni a termék 
vagy szolgáltatás korlátaival a 
versenytársakkal 
összehasonlítva. 

Ha ezeket a célközönség nem értékeli, 
akkor nem számítanak. 

Ha a célcsoport számára fontosak, akkor 
figyelembe kell venni őket. 
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2. Eszköz: Marketing terv sablon 
 

 

 

 

Célja:  
 
Egyszerűen: Ahhoz, hogy vállalkozását növelje, marketingtervre van szüksége. A marketingterv 
megírása segíthet meghatározni a marketingstratégiát, és azonosítani a legjobb tevékenységeket 
és csatornákat termékei vagy szolgáltatásai értékesítéséhez. Egyszerűbben fogalmazva: segít 
tisztább képet kapni arról, hogy mit, miért és hogyan végezzen minden marketingtevékenységet. 
 

Leírása: 
 

A marketingterv egy olyan operatív dokumentum, amely felvázolja a reklámstratégiát, amelyet egy 

szervezet a fő marketingirány meghatározása és a célpiac elérése érdekében hajt végre. A terv 

meghatározza a célpiacot, a márka vagy a termék értékajánlatát, a kezdeményezendő 

kampányokat. A digitális marketing szinte valós időben mutat eredményeket, ezért gyakran és 

rendszeresen alkalmazzák. 

 A marketingtervnek ideális esetben a következőket kell tartalmaznia: 

● Az Ön hosszú és rövid távú marketingcéljai 
● A célközönség vagy vevői személyiség leírása 
● Egy vagy több magas szintű marketingstratégia és -taktika 
● A jelenlegi piaci helyzet áttekintése 
● Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) 

● Bármilyen költségvetési vagy pénzügyi megfontolás 

 
Miután megírta a marketingtervét, szükség szerint felülvizsgálhatja 
azt, ha új kihívásokat fedez fel, próbáljon meg visszajelzést kérni az 
ügyfeleitől! 
 

 Hogyan készítsünk marketingtervet? 
1. Kezdje a vállalatának összefoglalójával vagy rövid áttekintésével és a teljes 

marketingterv legfontosabb megállapításaival. 
2. Fogalmazza meg cége küldetését, jövőképét és értékeit. 
3. Határozza meg a piacot és a versenytársakat. 
4. Határozza meg a célvásárlót (ez magában foglalhatja a személyiségképeket is). 
5. Írja le marketingcéljait (ne feledje, hogy SMART-célokat hozzon létre). 
6. Írja le a marketingstratégiáját (Mit tegyen, hogyan tegye és milyen csatornákat 

használjon). 

7. Határozza meg a marketingköltségvetését. 
 

 

 

 

 

 

Az üzleti növekedés eszköztára 
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3. Eszköz: Közösségi média ütemterv 
 

 

 
Célja:  
 
“Ha nem tervezel, akkor a kudarcot választod” — Benjamin Franklin 
A közösségi média ütemterv lehetővé teszi, hogy hetekre vagy hónapokra előre eldöntsd, mit és 
mikor fogsz posztolni. A posztolási ütemterv biztosítja a szervezettséget, és azt, hogy előre 
elkészítsd a tartalmakat az összes közelgő közösségi média kampányodhoz. 
 

Leírása: 
 
A közösségi médiaplatformok rendkívül értékes eszközt jelentenek a célközönséggel való 

kommunikációban, többek között az ügyfélszolgálat, a promóció és a márkaismertség elősegítése 

érdekében. A közösségi média ütemezési terv segíthet összehangolni és ütemezni a közösségi 

média posztokat több platformon, különböző időpontokban, hogy a közönség maximális elérését 

érd el. Feltöltheted a közzéteendő képet és szöveget, és megadhatod, hogy melyik napon és mikor 

kell közzétenni azokat. 

 
Próbáld ki a közösségi média ütemező eszközöket, így előre 
megtervezheted a közösségi média stratégiádat, és könnyebbé és 
hatékonyabbá teheted a különböző platformokon történő 
posztolást! 

 
Hogyan csináljuk jól? 
 

● Válaszd ki a megfelelő időpontot a posztoláshoz a célközönségnek és a közösségi 
platformnak megfelelően 

● Következetesen posztolj (így a közönsége tudni fogja, hogy mikor és milyen posztokat 
várhat) 

● Használj URL-rövidítőt, például bit.ly-t 
● Vond be a közönséget (például kérdések feltevésével, totók létrehozásával vagy 

ingyenes ajándékozással) 
● Értékeld teljesítményedet (például a Google Analytics vagy a Facebook Business 

Manager segítségével) 

● Adj a követőknek értéket (ne csak a posztolás miatt posztolj) 
● Posztolj különböző típusú tartalmakat (oktatási vagy informatív, promóciós stb.) 
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Ellenőrzőlista: 
 

NEKED VAN...: 

 Válaszoltál az összes közvetlen és magánüzenetre? 

 Ellenőrizted az összes említést és reagáltál rájuk? 

 Ellenőrizted az összes megjegyzést és reakciót? 

 Beütemezted a következő napra/hétre tervezett bejegyzéseket? 

 Ellenőrizted az összes közösségi média profilját? 

 Figyelted a kulcsszavakat? 

 Megnézted a konkurens közösségi médiát? 
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4. Eszköz: Márkaépítési irányelvek 
 

 

 

 

Célja:  
 
Annak biztosítása, hogy vállalata következetes és tervezett módon jelenjen meg, és hogy minden 
üzenet, reklám, promóció és bemutató "on-brand" legyen. 
 

Leírása: 
 
Mit kell tartalmaznia a márka stílusjegyzékének? 
 
Tartalmaznia kell a márka identitására vonatkozó összes fontos irányelvet, és azt, hogy hogyan 
szeretné azt az ügyfelek, alkalmazottak, érdekelt felek és befektetők számára bemutatni. Általában 
a következőket tartalmazza:  
 

● Logó: Színformátumok megadása webhez és nyomtatáshoz (pl. a logó minimális méretére 
és más eszközökhöz, például a szlogenekhez viszonyított méretére vonatkozó utasításokat 
is meg kell adni, hogy a márka vizuális identitása a sokszorosítás során is megmaradjon). 

● Betűtípusok: A logóban és a marketinganyagokban használandó betűtípusok, beleértve 
a típust, a méreteket (pl. címek a főszöveggel szemben) és a szövegek formázási 
preferenciáit. 

● Webes és közösségi média stílus: Ezek az irányelvek segítenek biztosítani a 
bejegyzések stílusának és hosszának következetességét, valamint az olyan elemek, mint 
például a gombok és űrlapok következetességét, amelyek több weboldalon is 
konzisztensek. 

● Elektronikus fájlok: Az olyan fájloknak, mint a Word, a PowerPoint vagy az Excel, szintén 
következetesnek kell lenniük, lehetővé téve a jelentések, levelek, prezentációk és egyéb 
dokumentumok és fájlok egységes "megjelenését".   

 
Számos más olyan tulajdonság is szerepelhet a márkaépítési stílusjegyzékben, mint például: 
  

● Logók: teljes logók, másodlagos logók és ikonok 
● Színpaletta: elsődleges és másodlagos színek 
● Képek: fotók, illusztrációk és grafikák 
● Hang és hangnem: a márka nyelvi és érzelemhasználata. 
 

 

A stílusirányzat meghatározza a márkaidentitás fenntartására 
vonatkozó irányelveket. Ezért fontos, hogy már most időt és 
erőforrásokat fordítson rá, hogy minden alkalommal jól sikerüljön. 
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Példa egy branding sheetre  
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5. Eszköz: Kulcsfontosságú ügyfélfiók kezelési tervei 
 

 

 

Célja:  
 
A vállalatoknak gyakran van néhány igen fontos ügyfele „kulcsfontosságú (kiemelt) ügyfél fiókja” 
van, amelyek célzott tervet érdemelnek az ügyfélben rejlő potenciális piaci lehetőségek közép- és 
hosszú távú maximalizálása érdekében. 
 

Leírása: 
 
A kulcsfontosságú ügyfel kezelési terve vagy a kulcsfontosságú ügyfélszámla-terve egy olyan 
dokumentum, amely leírja a szervezet és minden egyes legfontosabb ügyfele közötti jelenlegi és 
tervezett kapcsolatot. A tervnek össze kell foglalnia az ügyféllel kapcsolatos legfontosabb információkat, 
valamint terveket és stratégiákat kell megfogalmaznia az ügyféllel való kapcsolat fejlesztésére, ami 
viszont növeli a kapcsolat minőségét és a kapcsolat pénzbeli értékét közép- és hosszú távon. 

 
A kulcsfontosságú ügyfél kezelési terve részei az alábbiak: 
 

1. rész: Üzleti áttekintés 

2. rész: Kulcsfontosságú üzleti kezdeményezések 

3. rész: Ügyfélkapcsolati kitekintés 

4. rész: Vevői termékek és bevételek 

5. rész: Versenytárs elemzés  

6. rész: Beszerzési folyamat és eladási pontok  

7. rész: Kapcsolati célok és stratégia  

Az 1. melléklet tartalmaz egy olyan mintadokumentumot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy 
kulcsfontosságú ügyfélkezelési tervet készítsen minden kulcsfontosságú ügyfele részére. 

 

Fontos megtervezni, hogyan kezelje és fejlessze 
kapcsolatait a fontos ügyfelekkel annak 
érdekében, hogy a fiók értékét hosszú időre 
maximalizálja – ne feledje: 

 
„Ha nem sikerül tervezni, akkor kudarcot tervezel” 

 (Benjamin Franklin) 
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1. sz. melléklet: Kulcsfontosságú ügyfél kezelési terve 
(mintadokumentum) 

 

 

 

 

 

 

 

<beillesztett cég logó> 
 
 
 

<a kulcsfontosságú szervezet beillesztett logója> 
 

 
 
 

Kulcsfontosságú ügyfél kezelési terve  
 

<Illessze be a kulcsfontosságú ügyfél nevét > 
 
 
 

 
 

A tervezetet készítette: <Illessze be a kulcsfontosságú ügyfél menedzserének nevét> 
 
 
 

<Illessze be a terv elkészítésének/utolsó felülvizsgálatának dátumát> 
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Tartalom 
 

Tartalom 

 

1. rész: Üzleti áttekintés 

2. rész: Kulcsfontosságú üzleti kezdeményezések 

3. rész: Ügyfélkapcsolati kitekintés 

4. rész: Vevői termékek és bevételek 

5. rész: Versenytárs elemzés  

6, rész: Beszerzési folyamat és eladási pontok  

7, rész: Kapcsolati célok és stratégia  

8. rész: Értékesítési lehetőségek, célok és kockázatok 

9. rész: Akció terv 

1. sz. melléklet: DACI keretrendszer 
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1. rész: Üzleti áttekintés 
 
 
Ez a szakasz áttekintésként szolgál a kulcsfontosságú ügyfélkezelő és a csapattagok számára. 
Tartalmaznia kell a kulcsfontosságú tényeket és adatokat az ügyfélről, beleértve a történetére vonatkozó 
információkat is, hogy mindenki megértse, hogyan segítheti a legjobban a vállalat termékeinek vagy 
szolgáltatásainak értékesítésében. 

 

 
 
Alap adatok 
 

 
A cég neve:    <Illessze be a cég nevét> 
A cég székhelye:   <Illessze be a székhelyet> 
A cég webcíme:   <Illessze be a webcímet> 
Iparág:    <Illessze be az iparágat> 

 
 
 
Alapítás éve:  <Illessze be az alapítási évét> 
Éves bevétel:   <Illessze be az éves bevételt> 
Alkalmazottak száma:  <Illessze be alkalmazottak számát> 

 
 
 
Kulcs fontosságú  
ügyfél kontakt:               <Illessze be KÜK nevét> 
Email cím:                <Illessze be a KÜK email címét> 
Telefonszám:   <Illessze be a KÜK telefonszámát > 
 

 

 
 
A cég víziója, missziója és céljai  
 
<Illessze be a kulcs fontosságú ügyfél vízióját, misszióját és/vagy céljait> 

 
 

 
 
A cég célpiaca(i)  
<Illessze be a kulcs fontosságú ügyfél célpiacainak leírását, beleértve a vevői 
személyét, a piac nagyságát, pszichografikáját és demográfiáját, helyét stb.>  
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2. rész: Kulcsfontosságú üzleti kezdeményezések 

Ennek a szakasznak a kulcsfontosságú ügyfelei érték-elvárásaira kell összpontosítania, hogy lehetőséget 
teremtsen a stratégiaibb jellegű ügyfélkapcsolatok bővítésére. Ezek a kapcsolatok védelmet nyújtanak a 
versenytársak ellen, miközben növelik az ügyfelek lojalitását. 
 
Az előző szakasz alapjait használva töltse ki az alábbi utasításokat, hogy megértse a fiók prioritásait. 
Egészítse ki a kulcsfontosságú ügyféllel kapcsolatos közzétett adatokat úgy, hogy ahol csak lehetséges, 
beszéljen a szervezeten belüli legfontosabb kapcsolattartókkal. 
 

 
 
 
 
 
 

Rövid, közép és hosszú távú prioritások 
 
<Illessze be a vállalat rövid, közép és hosszú távú prioritásait> 

 
 
 
 

Kulcs projektek 
 
<Illessze be a vállalat kulcs projektjeit és vázolja fel hogyan segítheti ezek elérését az 

ön vállalkozása> 

 
 
 
 
 
Kulcs teljesítmény indikátorok (KTIk) 
 
<Illessze be azokat a mutatókat, amelyekre a fiók összpontosít> 
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3. rész: Ügyfélkapcsolati kitekintés  
 
 
Az első szakaszban bemutattuk a kapcsolattartási pontra vonatkozó ismereteket, de ha ez a KAC 
ismeretlen – vagy ha a meglévő kapcsolattartási pont változik – ez a rész segít megtalálni a legjobb 
személyt, akivel beszélhet. 
 

Ezen túlmenően, amint kapcsolata ezzel a fiókkal erősödik és növekszik, elkerülhetetlen, hogy több ember 
vegyen részt munkában az Ön cégéből és a kulcsfontosságú ügyfél szervezetéből. Ezért fontos 
feltérképezni az összes érdekelt felet és a kapcsolatok időbeli alakulását. 
 
 

 
 
(Ideális) Ügyfél profil 
 
<Határozza meg, melyik beosztás(oka)t célozza meg, ezek közül hány működik a 
tervezett fiókban, és ezek milyen előnyöket biztosíthatnak az Ön termékeire> 
 

 

 
 
 
Ügyfélkapcsolati előzmények  
 
<Röviden foglalja össze vagy sorolja fel ennek a fióknak az előzményeit. Ennek 
tartalmaznia kell a kezdeti elérési kísérleteket, a projekt állapotát és az életciklus 
szakaszát.> 
 

 

 
 
 
Érdekeltek 
 
<Sorolja fel azokat a fő érdekelteket, akik részt vesznek, vagy várhatóan részt vesznek 
ebben a kapcsolatban mind a saját, mind a fiókja oldaláról. Minden képviselt személynek 
rendelkeznie kell az alábbi adatokkal: 

- Név 
- A vállalatnál betöltött szerep  
- Preferált kapcsolati mód > 
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4. rész: Vevői termékek és bevételek  
 
 
Törekedjen arra, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot építsen ki és tartson fenn azokkal a 
kulcsfontosságú ügyfelekkel, akikkel partnerként kíván együttműködni. 
 
Valószínű, hogy (leendő) ügyfelei széles áru és szolgáltatás választékkal rendelkeznek, és ha azt akarja, 
hogy vevői maradjanak, (vevőivé váljanak) meg kell mutatnia nekik, hogy több vagy, mint egy egyszerű 
eladó számukra. Ennek a szakasznak fel kell vázolnia, hogyan fogja ezt megtenni – törekedjen a következő 
információk feltüntetésére: 
 
 

 
 
Értékesítési teljesítmény  
 
<Mekkora bevétele van ebből a fiókból (mekkora lehet, ha a fiók a potenciális ügyfél), és 
hogyan járulnak hozzá az egyes kínált termékek vagy szolgáltatások ehhez az 
összeghez?> 
 

 

 
 
Marginális teljesítmény 
 
<Mekkora nyeresége van ebből a fiókból (lehet, ha a számla a potenciális ügyfél), és 
hogyan járulnak hozzá az Ön által kínált egyes termékek vagy szolgáltatások ehhez az 
összeghez?> 
 

 

 
 
Éves bevétel: Nyereségek, veszteségek  
 
<A tényleges- vagy előrejelzett a bevezetési költségekre, a felértékelésekre, a 
leminősítésekre, az áremelkedésekre és/vagy a lemorzsolódási arányra vonatkozó 
előrejelzéseket tartalmaz.> 
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5. rész: Versenytárs elemzés 
 
 
Minden vállalat aggódik a versenytársak miatt, és ha szoros partnerséget szeretne kialakítani 
kulcsfontosságú ügyfélfiókjaival, akkor Önnek is törődnie kell vele. 
 
A fiókja képviselői által végzett kutatás és a velük folytatott beszélgetések alapján állítsa össze a fiók 
versenytársainak listáját, valamint a fiók erősségeit és gyengeségeit. 
 

 

 
 
A fiók versenytársai  
 
<Gyűjtse össze fiókjának kulcs versenytársait.> 
 

 

 
 
A versenytársak erősségei 
 
<Sorolja fel fiókja fő erősségeit a versenytársakkal összehasonlítva. Ez kialakítható olyan 
erősségek listájaként, amelyekkel a versenytárs nem rendelkezik, vagy olyan 
diagramként, amely lineárisan hasonlítja össze a vállalat erősségeit a 
versenytársakéval.> 

 

 

 
 
A versenytársak gyengeségei 
 
<Sorolja fel fiókja fő gyengeségeit a versenytársakkal összehasonlítva. Ez kialakítható 
olyan gyengeségek listájaként, amelyekkel a versenytárs nem rendelkezik, vagy olyan 
diagramként, amely lineárisan hasonlítja össze a vállalat gyengeségeit a 
versenytársakéval.> 
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6. rész: Beszerzési folyamat és eladási pontok  
 

 
Ebben a részben fel kell vázolnia, hogy a fiók hogyan és miért választotta (vagy vélhetően választja) Önt 
partnerségre. Fontolja meg, hogy kulcsfontosságú ügyfelei hol vannak Önnel ebben a szakaszban, és miért 
van szükségük Önre. 
 

 
 

 
A vevő útja 
 
<Meglévő fiókok esetén magyarázza el a vevő útjának folyamatát – az idővonalat, az 
életciklus szakaszait és a fiók jelenlegi helyzetét. A potenciális ügyfelek számára emelje 
ki a vásárló előre jelzett útját, és azt az ütemtervet, hogy hogyan lesz a fiók idegenből 
vásárlóvá.> 
 
 
 

 
Tartalom & Csatornák 
 
<Gondolja át, milyen információkat használnak fel a vásárlói – különösen az Ön iparágára 
és termékére vonatkozóan –, és hol használják fel ezeket az információkat.>  
 
 
 

 
Értékelési szempontok  
 
<Milyen tényezőket vesz/vett figyelembe a fiókja a vásárlás előtt, és milyen eredményeket ért el 
ezekben a kategóriákban, és milyen tanulságokat tanult meg az ezekben a kategóriákban elért 
teljesítményéről a jövőbeli értékesítések szempontjából> 
 

 
 

 
A döntés kulcs szempontjai  
 
<Mely tényezők a legfontosabbak annak a személynek vagy személyeknek, akiknek 
értékesített (vagy értékesít) Ön? Hogyan nyert (vagy hogyan vár) a teljesítményt e 
szempontokkal kapcsolatban?> 
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7. rész: Kapcsolati célok és stratégia  
 
 
Függetlenül attól, hogy hol tart a kapcsolata a kulcsfontosságú ügyféllel, világos elképzeléssel kell 
rendelkeznie arról, hogyan szeretne előre haladni – legyen szó az ügyfél megszerzéséről, vagy a jelenlegi 
megállapodás továbbfejlesztésére vagy fenntartására vonatkozó szabályzatok meghatározásáról. 
.  

 
 
 

A jelenlegi kapcsolati állapot   
 
<Mi a fiókod jelenleg? (Potenciális) szállító, preferált beszállító, tervezőpartner, megbízható 
tanácsadó stb.> 

 
 
 

 

Fő üzleti partnerek 
<Van-e más fiók, vállalat vagy ügyfél ebben a kapcsolatban, és ha igen, milyen 
mértékben?> 
 
 

 
 
Kapcsolati cél 
 
<Milyen kapcsolati állapotot vagy életciklus állomást szeretne elérni ezzel a fiókkal, és 
mikorra?> 
 

 
 
 
Kapcsolatfejlesztési stratégia  
 
<Milyen folyamatot tervez és hajt végre annak érdekében, hogy fiókja a kívánt 
szakaszba kerüljön?> 
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8. rész: Értékesítési lehetőségek, célok és kockázatok  
 
 
Ebben a részben sorolja fel azokat a termékeket/szolgáltatásokat, amelyek elősegítik fiókja céljainak 
elérését, valamint a bevételi célokat/előrejelzéseket és az esetleges fékezőket vagy esetleges akadályokat. 
 
 
 
 

 

Termékek & Szolgáltatások 

 

<Sorolja fel azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket el kíván adni vagy 
eladott minden egyes kulcsfontosságú ügyfélnek. Tartalmazza az egyes sorok 
árfekvését, mennyiségét és azt, hogy mennyi idő kell az ügyfél számára történő 
megújításhoz/újra rendeléshez.> 
 
 
 
 
 

[Időszak] Bevételi célok  
 
<Az Ön által választott időszakra vonatkozóan mik a bevételi céljai ennek a fióknak?>  
 

 
 
 
 
Keresztértékesítési & továbbértékesítési lehetőségek 
 
<A korábban felsorolt lehetőségeken kívül mit tud vagy fog ajánlani keresztértékesítési 
vagy továbbértékesítési lehetőségként, mivel a fiókkal való kapcsolata idővel erősödik?> 
 

 
 
 
 
Kockázatok, akadályok, korlátozások és működési megszorítások 
 
 
<Milyen problémák merülnek fel fiókja értékesítése, keresztértékesítése vagy 
továbbértékesítése során a fent említett sorok bármelyikén? Fogalmazza meg, hogyan 
fog fellépni ellenük – ha lehetséges.> 

  

 Az üzleti növekedés eszköztára 



47 
 

9. rész: Cselekvési terv 
 
 
Az előzőekben leírtaknak ehhez a részhez kell vezetnie. Ismertesse, milyen lépéseket tesz vállalata a fiók 
üzletének hosszú távú biztonsága érdekében. Ennek a szakasznak konkrétan a következő területekkel kell 
foglalkoznia: 
 

 
 
 
 

Az öt legfontosabb célkitűzés 
 
 
<Mi az öt legfontosabb eredmény és elvárás ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban? 
Ez lehet a bevétel, a szerződés időtartama és a rendelés mérete, egy idővonal vagy 
bármi más, amit kiemelten fontosnak tart.> 
 
 
 
 

A kritikus erőforrások feltérképezése  
 
 
<Sorolja fel az ehhez a projekthez csapata rendelkezésére álló erőforrásokat. Beleértve 
az ügyfélmegtartási eljárások részleteit, a dokumentáció értékesítésének módját, a 
csapat kommunikációs módszereit, a fiók vállalati webhelyét és még sok mást.> 
 
 
 

 
Feladatok és kulcsfontosságú érdekelt felek kijelölése  
  
 
<A DACI keretrendszer segítségével (lásd az 1. sz. mellékletet) vázolja fel, hogy ki a 
felelős a projekthez való hozzájárulásért, és milyen szerepe van az egyes személyeknek. 
Konkrétan emelje ki, hogy ki a projekt mozgatórugója, kik a projekt egyes részeinek 
jóváhagyói, a teljesítéseket kezelő közreműködői és azok, akiknek tájékozottnak kell 
lenniük.> 
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1. sz. melléklet: DACI keretrendszer 

Driver Accountable Contributor Informed 

Név 
Email cím 

Név 
Email cím 
Feladat 
  
Név 
Email cím 
Feladat 
 
Név 
Email cím 
Feladat 

Név 
Email cím 
Feladat 
 
Név 
Email cím 
Feladat 
 
Név 
Email cím 
Feladat 

Név 
Email cím 
Feladat 
  
Név 
Email cím 
Feladat 
 
Név 
Email cím 
Feladat 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Az üzleti növekedés eszköztára 



49 
 

6. Eszköz: Ügyfél profil 
 

 
Célja: 

 
Az ügyfélprofil mindent elmond azokról az emberekről, akiket fel akar venni az ügyféllistájára. 
Tartalmazza a közös adatokat, amelyeket hajlamosak megosztani, mint például az: 

● Életkor 

● Helyszín 

● Hobbi 

● Munkakör 

● Jövedelem 

● Vásárlási szokások 

● Célok vagy motivációk 

● Kihívások vagy nehézségek 

 

Leírása: 
 
Az ügyfélprofil a célközönség részletes leírása. Hasonló a vásárlói személyiséghez, azonban 
nem egy fikciós ábrázolása az ügyfeleinek. Tényszerű információkat tartalmaz demográfiai 
jellemzőikről, vásárlási szokásaikról, ügyfélszolgálati interakcióikról és még sok másról. Minden, 
amit a vevők egy csoportjáról tudni kell, ebben az egyetlen leírásban megragadható. 

Amikor egy vállalkozást épít, Go-to-market stratégiát dolgoz ki, vagy irányt ad az értékesítési 
csapatának, fontos, hogy rendelkezzen ennek az ügyfélprofilnak a világos leírásával. Enélkül 
előfordulhat, hogy túlságosan széthúzza a termékkínálatát, és az értékét felhígítja a nagyszámú 
ügyfél körében. 

Ezt a gyakori félrelépést, amikor valami olyasmit próbálnak építeni, ami a piac 100%-a számára 
megoldja a problémákat 100%-ban, rutinszerűen "az óceán forralásának" nevezik. Ez általában 
akkor történik, amikor az ügyfélprofil túl széles, és végül kevés problémát old meg néhány ember 
számára. 

Egy finomított ügyfélprofil segíthet a vállalatnak hatásosabb szolgáltatásokat létrehozni, több 
olyan embert találni és vonzani, akik valószínűleg megvásárolják a termékét, erősebb kapcsolatot 
alakíthat ki az ügyfelekkel, és jobb pályára állíthatja a piaci dominancia felé vezető úton. 
 

 
Hogyan lehet jó ügyfélprofilt készíteni? 

 
● Koncentráljon arra a problémára, amelyet vállalkozása meg akar oldani. 
● Tekintse át a vásárlói útvonal térképét. 
● Vizsgálja meg a demográfiai adatokat. 
● Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit. 
● Vizsgálja meg a kapcsolódó részleteket.  
● Ismerje meg az iparágát. 
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● Készítsen személyiségképeket. 
● Elemezze és korrigálja az ügyfél-személyképeket. 
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7. Eszköz: Ügyfélérték-ajánlat (CPV) 
 
 

Célja:  
 
Ez egy nyolc lépésből álló akcióterv az egyedi ügyfélérték-ajánlat (CVP) 
kidolgozásához és kiaknázásához. 

 

Leírása: 
 

Az értékjavaslat egy olyan állítás, amely választ ad arra, hogy miért érdemes Önnel 

üzletet kötni. Meg kell győznie a potenciális ügyfelet arról, hogy az Ön szolgáltatása 

vagy terméke miért jelent nagyobb értéket számára, mint a versenytársak hasonló 

ajánlatai. Ön tudja, hogy miért nagyszerű a cége, de vajon a potenciális ügyfelei tudják, 

hogy mi különbözteti meg az Ön márkáját? 

 

Egy jó értékajánlat előnyhöz juttathatja Önt a versenytársaival szemben, és gyakran 

ez az, ami alapján az ügyfelei értékelik Önt. Sok fogyasztó számára pedig az Ön 

értékjavaslata az első dolog, amivel találkoznak, amikor felfedezik az Ön brandjét. 

 

Az értékjavaslat megalkotásakor fontos, hogy azonosítsa a termék vagy szolgáltatás 

által kínált összes előnyt. Ha az olvasó számára gyorsan emészthető módon írja le, 

hogy mitől lesznek ezek az előnyök értékesek, az segít az értékajánlatának jó 

benyomást keltenie. Az is döntő fontosságú, hogy azonosítsa az ügyfél fő problémáját, 

amelynek megoldásához az értékajánlat hozzájárul. Azáltal, hogy ezt az értéket 

összekapcsolja a vevő kihívásaival, az értékjavaslata egyértelműbbé válik - ez segít 

megkülönböztetni a márkáját, mint az adott termék vagy szolgáltatás legjobb kínálóját. 

 

Az ERŐS ügyfélérték-ajánlat legfőbb jellemzői 

A CVP-nek: 

● Legyen TÖMÖR ÉS KÖNNYEN ÉRTHETŐ 
● Határozza meg, hogy MIT CSINÁL 
● Magyarázza el, hogy terméke hogyan oldja meg a potenciális vásárló 

PROBLÉMÁJÁT 

● Válaszolja meg a kérdést: „Amennyiben én lennék az Ön ideális 
vásárlója, miért Öntől vásárolnék a versenytársai helyett?” 

 
Tesztelje CVP-jét potenciális és tényleges ügyfelein.  
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Az ügyfélérték-ajánlat (CPV) megfogalmazása 
Kövesse az alábbi nyolc lépést: 
 

 Leírás Gondolatok 

1 lépés 

A célközönség 
azonosítása (az 
ügyfélszegmentáció 
folytatásaként) 

● Kik ők? 

● Mik az igényeik, törekvéseik és motivációik?  

● Milyen környezetben tevékenykednek? 

2 lépés 

Azonosítsa a 
problémákat, 
amelyeknek 
megoldásra van 
szükségük 

● Mik a céljaik?  

● Mik a kihívások és akadályok?  

● Milyen problémákkal szembesülnek? 

3 lépés 

Határozza meg a 
termék vagy 
szolgáltatás nyújtotta 
előnyöket 

● Fókuszáljon a megoldott és leküzdött 

problémákra 

● Az előnyök értéket adnak, a jellemzők pedig 

leírják a terméket/szolgáltatást. 

● Készítsen egy listát az előnyökről 

4 lépés 

Azonosítsa a harmadik 
szakaszban azokat az 
előnyöket, amelyek 
jobbak a 
versenytársaknál 

● Nézze meg versenytársa termékét és 

előnyeit 

● Miben jobb az Ön terméke? 

● Válassza ki a két-három legjobbat, amire 

összpontosítani kell. 

5 lépés 
Bizonyítsa ezeket az 
"egyedülálló" előnyöket 

● Konkrét példák azonosítása a termék 

előnyeiről 

● Milyen konkrét módon tudja bizonyítani az 

előnyöket? 

● Használja ezeket arra, hogy 

megkülönböztesse termékét másokétól 

6 lépés 
Magyarázza el egyedi 
értéktételét sajátos és 
meggyőző módon 

● Használjon egyszerű üzenetet 

● Használja az ügyfél nyelvét  

● Miért meggyőző? 

7 lépés 

A termék vagy 
szolgáltatás 
árpozíciójának 
meghatározása 

● Mennyit kérnek a versenytársak? 

● Megérdemli az Ön terméke a plusz árat?  

● Megfelelő értéket nyújt az árért cserébe? 



53 
 

8 lépés 

A termék vagy 
szolgáltatás korlátainak 
megértése a 
versenytársakkal 
összehasonlítva 

● Kérdezze meg a leendő vásárlókat, hogy 

mit gondolnak az árról 

● Kérdezze meg a leendő ügyfeleket, hogy 

mit gondolnak az értékről 

● Végezzen egy utolsó ellenőrzést a 

versenytársak CVP-jével összehasonlítva  
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8. Eszköz: Piaci szegmentáció 
 

Célja:  
 
A piaci szegmentálás célja a kockázat minimalizálása annak meghatározásával, hogy 
mely termékeknek van a legjobb esélyük arra, hogy részesedést szerezzenek a 
célpiacról, és meghatározzák a termékek piacra juttatásának legjobb módját. A piaci 
szegmentálás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megismerjék ügyfeleiket, segít 
nekik abban, hogy hatékonyabbak legyenek az idő, a pénz és az erőforrások 
tekintetében. 

 
Leírása: 
 
A piaci szegmentálás a vevők kisebb, mérhető csoportokra való felosztása, amelyek 

hasonló igényekkel és szükségletekkel rendelkeznek. Ezeknek a csoportoknak hasonló 

jellemzőkkel kell rendelkezniük, mint például demográfiai jellemzők, érdeklődési kör, 

igények vagy elhelyezkedés. Ezt követően a marketingesek meghatározzák, hogy mely 

célszegmensekre kell összpontosítaniuk a vállalati stratégia és a növekedés támogatása 

érdekében. 

A szegmentálás segít a marketingeseknek megválaszolni a következő alapvető 
kérdéseket: 

● Kinek kell reklámoznom? 

● Miért nekik? 

● Hogyan érhetem el őket a leghatékonyabban? 

A szegmentációnak négy fő kategóriája van: 

● Demográfiai szegmentáció 

● Pszichográfiai szegmentáció 

● Magatartási szegmentáció 

● Földrajzi szegmentáció 

Piacszegmentációs példák:  

● Életkor 

● Nem 

● Jövedelem 

● Helyszín 

● Családi helyzet 

● Éves jövedelem 

● Iskolai végzettség 
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● Etnikai hovatartozás 

● Vásárlási szokások 

● Kiadási szokások 

● Felhasználói státusz 

● Márka interakció 

 
A megfelelő kutatásnak világos képet kell adnia arról, hogy 
milyen szegmenseket kell megcéloznia, és egyértelmű 
irányvonalakat kell meghatároznia a vállalat számára. 
 

 

 

Hogyan szegmentáljuk a piacot? Lépésről lépésre 

 
1. A célpiac azonosítása.  
2. A célközönség elvárásainak azonosítása 
3. Alcsoportok létrehozása 
4. A célközönség igényeinek áttekintése 
5. Nevezze meg a piaci szegmensét 
6. Végezze el a marketing stratégiákat 
7. Tekintse át a vevők viselkedését 

8. A célpiac méretének felülvizsgálata 
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   3. fejezet 
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1. Eszköz: Cashflow menedzsment a vállalkozásban 
 

Célja:  
 

Egy vállalkozás bevételeinek és kiadásainak nyomon követése, monitorozása, 
elemzése, optimalizálása. 
 

Leírás: 
 

A cashflow menedzsment egy olyan folyamat, amely nyomon követi, hogy mennyi pénz 
érkezik be a vállalkozásába és mennyi távozik onnan, a készpénzkiadásokkal 
csökkentett bevételi pénztárbizonylatok nettó összegének nyomon követésének, 
elemzésének és optimalizálásának folyamata. Ez segít előre jelezni, hogy a jövőben 
mennyi pénz áll majd a vállalkozás rendelkezésére. Segít azonosítani azt is, hogy 
vállalkozásának mennyi pénzre van szüksége az adósságok fedezésére, az 
alkalmazottak és beszállítók kifizetésére. 
 
A cash flow kifejezés a vállalkozásának pénzmennyiségében bekövetkezett 
változásainak leírására szolgál egyik pontról a másikra. A cash flow-kezelés nyomon 
követi ezt a folyamatot, és elemzi a változásait. 
 
A cash flow-nak két alaptípusa van. 
 

● Cash inflow: A bevétel, amit a vállalat kap. 
● Cash outflow: A vállalat összes kiadása egy pénzügyi év során 

Előnyök:  

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a vállalkozások 82%-a a rossz cash flow-
kezelés miatt mond csődöt. Ez a kijelentés önmagában is elegendő a jó cash flow-
menedzsment fontosságának hangsúlyozására. 
 
A pénzáramlások egy csomó olyan adat formájában jelennek meg a könyvelésben, 
amelyek segítenek vállalkozása zökkenőmentes működésében. Ezeknek a 
pénzáramlásnak a fő előnyei az alábbiak: 

● Ki tudja fizetni a költségeit- 
● Meg tudja határozni a szervezet likviditási és jövedelmezőségi pozícióit. 
● Menedzselni tudja a pénzkezelést. 
● Bővíteni tudja üzletét. 
● Optimalizálni tudja a pénzügyi egyensúlyt. 
● Megalapozza a költségvetési döntéseket. 
● Ki tudja fizetni az adókat. 
● Megalapozottan tud vállalkozói hitelt igényelni. 
● Tervezni és koordinálni tudja a pénzügyi folyamatokat. 
● Értékelni tudja a teljesítményt. 
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 Hó eleje Jan Feb Már Ápr 

Kézben lévő pénz (hónap elején)    0 0 0 0 

       

Beérkező cash   Jan Feb Mar Apr 

Eladásból származó cash           

Visszatérítések és egyéb juttatások           

Követelések beszedése           

Kamat és egyéb bevételek            

Hitel felvétel           

Tulajdonosi hozzájárulások           

BEÉRKEZŐ CASH ÖSSSZEGE   0 0 0 0 

Rendelkezésre álló cash összege 0 0 0 0 0 

            

Kifizetett cash   Jan Feb Már Ápr 

Hirdetés           

Jutalékok és díjak           

Bérmunka           

Munkavállalói juttatási programok           

Biztosítás (egészségügyin kívüli)           

Kamat kiadások           

Anyagok és eszközök (az eladott áruk kiadásain 
belül)           

Étkezés és szórakozás           

Jelzálog kamat            

Irodai kiadások           

Egyéb kamat kiadások           

Nyugdíj- és nyereség megosztási terv           

Viszonteladásra történő vásárlások           

Bérlet vagy lizing           

Bérlet vagy lizing: járművek, berendezések           

Javítás és karbantartás           

Kellékek (az eladott áruk kiadásain kívül)           

Adók és licensz díjak           

Utazás           

Közszolgáltatások           

Bérek (a munkavállalók hiteleivel csökkentve)           

Egyéb kiadások           

Egyéb kiadások           

Egyéb kiadások           

Egyebek           

Mindösszesen   0 0 0 0 

KIFIZETETT CASH   Jan Feb Már ápr 

Hitel tőke törlesztés           

Tőkevásárlások           

Egyéb startup költségek           

Tartalékhoz és/vagy letéthez           

Tulajdonosok kivétje           

ÖSSZES KIFIZETETT CASH   0 0 0 0 

Cash a kézben (hónap végén) 0 0 0 0 0 

            

Egyéb működési adatok   Jan Feb Már ápr 

Eladási volumen (dollár)           

Követelések egyenlege           

Rossz adósság egyenlege           

Kéznél lévő készlet           

Kötelezettségek egyenlege           

Értékcsökkenés           
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2. Eszköz: A fedezeti pont számítása 
 
 

Célja:  
 
A fedezeti pont (más néven holtpont vagy jövedelmezőségi küszöb) kiszámítása 
lehetővé teszi annak meghatározását, hogy mely egységek vagy szolgáltatások 
mennyiségét kell eladni a költségek fedezésére. 
Az alábbiakban a következő kérdésekre kapunk választ: 

- Mi a fedezeti pont? 
- Hogyan számítsuk ki a fedezeti pontot? 

 
 

Leírása:  
 

A fedezeti pont az a termelési szint, amikor a vállalat sem nyereséget, sem 
veszteséget nem könyvel el, hanem az értékesítésből származó bevételt egyenlővé 
teszi a fix és változó költségek összegével. 

 

A fedezeti pont kiszámításához egy olyan modellt mutatunk be, amely a következő 
hipotézisen alapul: 
 
1. Mindent eladnak, amit gyártanak. Azaz: az eladott darabok száma egybeesik a 

legyártottakéval. 
2. Csak egy termék van. 
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Ezt figyelembe véve a számítási módszer a következő: 
 
1. A vállalat bevételét az eladott egységek számának és az egy egység eladási 

árának szorzataként számítjuk ki. 
 

2. A teljes költség az állandó költségek (FC) plusz a változó költségek (VC) összege: 
 

- Az FC-k a termelési szinttől függetlenek. Például: bérlet, biztosítás stb. 
- A VC-k azok, amelyek a legyártott egységek számától függenek. Például: 

nyersanyagok, kellékek beszerzése stb. 
 

3. Így a fedezeti pontot akkor érjük el, amikor az összbevétel megegyezik az összes 
költséggel. Amivel ezen a ponton a haszon 0. 

 

 

 
Ha ismeri vállalkozása fedezeti pontját, akkor tudni fogja, 
hogy mikor kezd el profitot termelni. 
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3. Eszköz: A bruttó és a nettó profit megértése 
 
 
 
 

Célja:   
 
A vállalat bruttó és nettó nyeresége megjelenik az eredménykimutatásban. Ez egy 
olyan számviteli bizonylat, amely lehetővé teszi a vállalat nyereségének vagy 
veszteségének megismerését egy adott időszakban. Az eredménykimutatás a 
társaság többi kötelező dokumentumával együtt lehetővé teszi a társaság pénzügyi 
helyzetének megismerését és ellenőrzését. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy üzleti 
előrejelzéseket tudjunk készíteni. 
 

Az eredménykimutatás a számviteli év során keletkezett bevételek és ráfordítások 
különbözetét mutatja. Az eredménykimutatás elkészítéséhez fontos, hogy az 
adatok rendben legyenek. A bevételek és kiadások azok a fő adatok, amelyeknek 
tükröződniük kell az eredménykimutatásban. A nyereség vagy veszteség azt 
határozza meg, hogy a vállalat veszteséges vagy nyereséges-e. 

 

Leírása:  
 

A nyereség vagy veszteség és ezek oka a legfontosabb adatok a cég vezetői 
számára. Az elért eredménytől függően lehetővé teszi számukra, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy a vállalat veszteséget vagy nyereséget termelt. 

 
 

Az eredménykimutatás fő elemei 

A. Folyamatos működés 1. Árbevétel nettó összege  
2. A kész- és a gyártási folyamatban lévő 
termékek készletváltozásai 
3. A társaság által a saját eszközein végzett 
munka  
4. Szolgáltatások 
5. Egyéb működési bevételek  
6. Személyi költségek 
7. Egyéb működési költségek  
8. Befektetett eszközök amortizációja 
9. Nem pénzügyi tárgyi eszközökhöz és 
egyebekhez kapott támogatások felosztása   
10. Többlet tartalékok 
11. Értékvesztés és a tárgyi eszközök 
elidegenítéséből származó eredmény  
12.Egyéb eredmények 
 

A.1) Működési bevételek 
 

Pénzügyi műveletek 
 

12. Pénzügyi múveletek bevételei  
13. Pénzügyi műveletek költségei 
14. Pénzügyi instrumentumok valós 
értékének változása  
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15. Árfolyam különbségek 
16. Pénzügyi eszközök értékvesztésének és 
elidegenítésének eredménye  
 

A.2) Pénzügyi eredmény  
 

A.3) Adózás előtti eredmény  

17. Nyereségadó (%)  

A.4) Éves eredmény = A.3) - 17 
 

 

Az eredménykimutatáson belül két eredményt kell megkülönböztetni: 
 

a) Működési bevétel: a társaság rendes működésének eredménye, ami magában 
foglalja mindazt a bevételt, amelyet a társaság meghatározott időn belül megtermelt. 

b) Pénzügyi eredmény: magában foglalja az összes finanszírozási műveletet, amelyet a 
társaság végzett. Az üzleti befektetésekből származó bevételre összpontosít. A bruttó 
nyereséget a működési bevételből (A.1. pont), míg a nettó nyereséget az év 
eredményeiből (A.4.) számítják ki. 

 
 

Az eredménykimutatás alapvető információkat kínál a 
vállalkozás fejlődésének ellenőrzéséhez. 
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4. Eszköz: Eltérés elemzés  
 
 

Célja:  
 
A költségvetés és a rendelkezésemre álló pénz értékelésének és elemzésének célja 
az, hogy tudjam, hogyan tudom azt felhasználni, és ez milyen előnyökkel jár a cégem 
számára. 

 

Leírása:  
 

A számviteli tétel eltérése az a különbség, amely a költségvetésben szereplő összeg 
és a végső eredmény összege között keletkezik. Ilyen eltérés bármely bevételi és 
kiadási tételben előfordulhat. 
 
A költségvetési eltérés elemzés az a folyamat, amely megmagyarázza, hogy a 
tényleges nyereség miért tér el a tervezett vagy előrejelzett nyereségtől. Ennek az 
elemzésnek a korrekciós intézkedések meghatározásában kell kiteljesednie. 
 
A vállalat költhet többet vagy kevesebbet és a bevétel lehet kevesebb vagy több, mint 
az az eredeti költségvetésben tervezve volt. Miért fordulnak elő ilyen eltérések? 
 

● Egységár különbség: az anyagok, a személyi költségek, az igénybevett 
szolgáltatások és a termékek eladási ára alacsonyabbak vagy magasabbak 
lehetnek a költségvetésben tervezettnél. 

● Az egységnyi termék előállításhoz tervezett egységnyi felhasználás 
különbségei esetén: az egységnyi kibocsátás előállításához szükséges 
tényleges erőforrás felhasználás magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint az 
költségvetésben tervezve volt. 

● Tevékenység szerint: a vállalat egy bizonyos mennyiséget tervez előállítani, de 
a végső termelés magasabb vagy alacsonyabb lesz 

 

 

 

 
 

“Befektetés nélkül nincs nyereség” 
Be kell fektetnie, de tudnia kell, mi a különbség a feltételezés és a valóság 

között. 
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Eltérés elemzés  

 
 

 Valóság Tervezett Különbség 
Bevételek    

Eladás    
Egyéb bevétel    

Költségek    

Munkatársak    
Törlesztések    

Beszállítók    
Külső szolgáltatók    

Eredmény    
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6. Eszköz: Hitelező elemzés  
 
 

 
Célja:  
 
A hitelezői napoknak is nevezik. A hitelezői elemzés megbecsüli, hogy egy vállalkozás 
hány nap alatt fizet a szállítóinak az árukért és szolgáltatásokért. Az elemzés egy 
vállalat likviditásának felmérésekor hasznos. 

 

Leírása: 
 
A pénzügyi elemzést az üzleti tevékenység számos területének számszerűsítésére és magyarázatára 
használják. A cash gondos kezelése létfontosságú a vállalat sikeréhez. Ha egy vállalkozás teljes 
mértékben kihasználja a beszállítói fizetéséhez szükséges időt, akkor pénzforgalma maximalizálható 
lesz. 
 
A hitelezői napok Ideális esetben magasabbak, mint az adósok napjai (lásd: E-növekedési eszköz: 
Adóselemzés), és segít megítélni, hogy vállalkozása teljes mértékben kihasználja-e a rendelkezésre álló 
kereskedelmi hiteleket. A magas szám azonban néha pénzügyi problémákra utalhat. 
 

Kockázatokkal jár, ha a megengedettnél több időt vesz igénybe a szállítók 
kifizetése. Az egyik a beszállítói jóindulat elvesztése; egy másik a jogi lépések 
megindítása a szállító részéről, vagy a késedelmi kamat követelés veszélye. 
 
A számlák időben történő kiegyenlítése nemcsak jó gyakorlat, hanem etikus is. Ez 
különösen fontos, ha a szállító egy kisvállalkozás, és a számláik időben történő 
kifizetésére támaszkodik, hogy menedzselni tudja a pénzforgalmát. 
 

 

 
Bár fontos, a hitelelemzés és -ellenőrzés, de nem uralhat minden mást. 
Keressen egyensúlyt a számlák kifizetésére fordított idő és a 
beszállítókkal való kapcsolattartás között. 
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Hitelező elemzés képlet  
 
Amikor a hitelezői napokat kiszámítja, használja a következő képletet: 

 
Kereskedelmi hitelezők x 365 
Beszerzés 

 
 

Magyarázat: 
 
Kereskedelmi hitelezők: a vállalkozásnál a pénzügyi évben fennálló összes 
tartozás összege (£) 
osztva 
Beszerzések: a vállalkozás által a pénzügyi évben végrehajtott összes 
beszerzés teljes összege (£) 
 
szorozva 
 
365: az az időtartam (nap), amelyre az hitelezői napokat számítják. 
 

Példa: 
 
A vállalkozás teljes tartozása 9.000,00 £, a vállalkozás által végrehajtott összes 
beszerzés összege pedig 80.000,00 £ 
 

9,000      x 365   = 41 hitelezői nap 
80,000 

A vállalkozás most már képes azonosítani az esetleges cash flow problémákat. 
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7. Eszköz: Adós elemzés 
 
 

Célja:  
 
Adósnapoknak is nevezik. Az adóselemzés megbecsüli, hogy az ügyfelek átlagosan 
hány nap alatt fizetik ki számláikat. 

 

Leírása: 
 

A pénzügyi tervezés fontos eleme annak becslése, hogy átlagosan mennyi idő 
szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás megkapja a nekik járó pénzt. Ha az adóselemzés 
sok adósnapot tár fel, az előre jelezheti, hogy a szükségesnél kevesebb készpénz fog 
rendelkezésre állni. Ez korlátozhatja az üzleti növekedésbe való befektetés 
lehetőségét, vagy akár befolyásolhatja a beszállítók fizetésének idejét. 
 

● Adósnapok: Ezek jelzik, hogy mely adósok számára engedélyezett az 
átlagosnál hosszabb hitelezési idő. Az ügyfelek pénzének hatékony és időben 
történő beszedése elengedhetetlen része a cash flow kezelésének.  

● Az adósok ellenőrzése: A megbízható hitelellenőrzési folyamatok 
megakadályozzák vagy csökkentik a behajthatatlan követelések összegét a 
vállalkozás számára. 

 

 
● Pénzügyi gyakorlat:  

⮚ Az adósnapok átlagos száma ágazatonként változik. Jellemző, hogy az 

ügyfeleknek átlagosan 30, 45 vagy 60 nap között kell fizetnie a számláit. 

⮚ A túl sok hitelnap felajánlása megnöveli az adósnapok számát, és a vállalkozás 

leírandó behajthatatlan követeléseinek növekedéséhez vezethet.  

⮚ Az értékesítési feltételek általában tartalmazzák, hogy az ügyfélnek hivatalosan 

mennyi időn belül kell kiegyenlíteni a számláját.  

⮚ Alkalmazhatók korai fizetésre ösztönzők annak érdekében, hogy az ügyfelek 

korábban fizessék ki számláikat. Ez csökkenti a vállalkozás adósnapjainak 

számát. 

⮚ Ezzel szemben egyes iparágak hosszabb fizetési határidőket kínálnak, hogy 

több ügyfelet vonzanak. 

 

A számlák kiállításakor ügyeljen a helyességre. A hibás 

számlák kijavítása időbe telhet. Következésképpen 

tovább tart, amíg a vevő kifizetése megérkezik. 
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Adós elemzési képlet 
 
 
Amikor az adósnapokat kiszámítja az alábbi képletet alkalmazza: 

Adósok x 365 
Árbevétel 

Magyarázat: 
 
Adósok: az ügyfelek által a pénzügyi évben fennálló tartozásának összege (£). 
 
osztva 
 
Árbevétel: a vállalkozás által a pénzügyi évben elért eladások utáni bevétel 
teljes összege (£). 
 
szorozva 
 
365: az az időtartam (nap), amelyre az adósnapokat számítják. 

 
Példa: 
 
Az adósok tartozásának összege 8.000.00 £ és a vállalkozás árbevétele 75.000,00 £ 

8,000      x 365   = 32.5 adósnap 
90,000 

A vállalkozás most már meg tudja tervezni, milyen lépéseket kell tenni az adósnapok 
csökkentése és a pénzügyi helyzet javítása érdekében. 
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8. Eszköz: Pénzügyi mutatószám elemzés 
 

  
 

Célja: 
  
A vállalkozáson belüli sablonok és trendek elemzése, ami elősegíti a jobb megértést, 
és elősegíti a megalapozott döntések meghozatalát. 

 

Leírása: 
 
Az analitikus számviteli eszközök egyszerű arányszámok vagy képletek, amelyek 
lehetővé teszik, hogy gyorsan áttekinthesse egy dolog relatív értékét a másikkal 
szemben, ami azt jelenti, hogy összehasonlíthatja a hasonlókat. A pénzügyi számlák 
elemzése lehetővé teszi vállalkozása teljesítményének összehasonlítását az előző 
éviekkel és versenytársaival. Az arányelemzés jó módja annak, hogy értékelje 
vállalkozása pénzügyi eredményeit a teljesítmény mérése érdekében. Az arányok 
lehetővé teszik, hogy a mérlegben szereplő számadatok segítségével meghatározza 
vállalkozása különböző előírásoknak való megfelelőségét. A számviteli arányok 
felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújthatnak a vállalkozás teljesítményébe. 
Győződjön meg arról, hogy az összehasonlításhoz használt információk pontosak - 
különben az eredmények félrevezetőek lesznek. 
 

Az arány elemzésnek négy fő kategóriája van: likviditás, fizetőképesség, hatékonyság 
és jövedelmezőség. 
 

Likviditási arányok 
 
Ezeket az arányokat a fizetőképesség és a rövid távú 
túlélési kilátások mérésére használják. 
 

Tőke szerkezeti 
arányok 

 
Ezek az arányok a tulajdonosok finanszírozásának 
megfelelőségét mérik a hosszú lejáratú adóssághoz 
viszonyítva. 

Tevékenységi és 
hatékonysági arányok 

 
Ezek az arányok a vállalkozás működési hatékonyságát 
mérik nem pénzügyi értelemben. 

Jövedelmezőségi 
arányok 

 
Ezek az arányok mérik az általános jövedelmezőséget, 
valamint azt, hogy a vállalkozás mennyire használja fel 
eszközeit és fedezi az általános költségeket. 
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Ne tántorítsanak el a számok és a statisztikák – az 
arányszámok kiszámítása és megértése meglehetősen 
egyszerű! 
 

Melyek a likviditási arányok?  

A likviditási arányoknak három típusa van: 

Forgómutató (azaz a forgóeszközök osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel). Ez 
felméri, hogy elegendő eszközzel rendelkezik-e kötelezettségei fedezésére. Ha ez az 
arány kettő, az azt mutatja, hogy kétszer annyi forgóeszközzel rendelkezik, mint 
amennyi rövid lejáratú kötelezettsége van. 
 

● Gyors- vagy savteszt-mutató (azaz a forgóeszközök készlet nélkül az 
állománya osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel). Az 1-es arány azt jelzi, 
hogy magas a likviditási szint – ez a szilárd pénzügyi állapot jele. 

● Defenzív intervallum (azaz a likvid eszközök osztva a napi működési 
költségekkel). Ez azt méri, hogy vállalkozása mennyi ideig tud fennmaradni 
készpénz beérkezése nélkül, és ennek 30 és 90 nap között kell lennie. 

Mik azok a fizetőképességi mutatók? 

A fizetőképesség jele a tőkeáttétel. Az eladósodottság megállapításához a hiteleket és a 
banki folyószámlahiteleket elosztjuk a részvények értékével, a hosszú lejáratú hitelekkel 
és a banki folyószámlahitelekkel. Minél magasabb az eladósodottság, annál 
sérülékenyebb a vállalat az emelkedő kamatokkal szemben: a legtöbb hitelező 
megtagadja a további finanszírozást, ha az eladósodottság meghaladja az 50 százalékot. 

Mik azok a hatékonysági mutatók? 

Három típusú hatékonysági mutató van: 

● Az adósok forgalma: (azaz a hitelre történő értékesítések átlaga osztva az 
adósok adósságának átlagos szintjével). Ez az arány azt mutatja, hogy mennyi 
ideig tart a bevételek beszedése. Az alacsony arány azt jelentheti, hogy a 
fizetési feltételeket szigorítani kell. 

● A hitelezők forgalma: (azaz az beszerzés átlagos kiadása osztva a szállítóktól 
felvett hitel átlagos összegével). Ez az arány azt mutatja, hogy mennyi időbe 
telik a vállalkozásnak, hogy kifizesse a szállítóit. 

● Készletforgalom: (azaz az értékesítés átlagos bevétele osztva a készlet 
átlagos értékével). Ez az arány azt jelzi, hogy mennyi ideig tart készletet az 
értékesítés előtt: az alacsonyabb készletforgalom alacsonyabb nyereséget 
jelenthet. 
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Mik azok a hatékonysági mutatók? 

Ossza el az adózás előtti nettó nyereséget a felhasznált tőke teljes értékével, hogy 
megtudja, mennyire jó a vállalkozásában felhasznált tőke megtérülése. Ezt aztán össze 
lehet hasonlítani azzal, amit ugyanannyi pénz (kölcsönök és részvények) keresett volna 
betéten vagy a tőzsdén. 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk a leggyakoribb arányszámok kiszámításához használt 
képleteket. 
 

Profitabilitás mutatók  

Mutató Hatékonysági arány  Leírás 

Nettó árrés % 
Adózás előtti nettó 

profit x 100 
Értékesítés 

Azt méri, hogy mennyi nettó 
nyereség származik minden egyes 
£/€ értékesítésből. Ennek kell 
lennie a fő pénzügyi célnak. Ez egy 
ideális mérce a teljesítmény 
mérésére. 
 

Bruttó árrés % 
Bruttó profit x 100 

Értékesítés 

A változó költségek és az értékesítés 
közötti kapcsolatot méri. 
 

Teljes rezsi % 
Teljes rezsi x 100 

Értékesítés 

Az értékesítés és a 
rezsiköltségek (fix költségek) 
arányát méri. 
 

Értékesítés/Marketing 
költségek % 

Értékesítés/marketing 
költségek x 100 

Értékesítés 
 

Hasznos a marketingköltségek 
ellenőrzésében és a 
marketingkiadások különböző 
kombinációinak sikerének 
értékelésében. 
 

Adminisztrációs 
költségek % 

Adminisztrációs 
költségek x 100 

Értékesítés 
 

Az adminisztrációs költségek 
ellenőrzésében hasznos. 
. 

Bérköltség % 

Fizetések és bérek x 
100 

Értékesítés 
 

Segít felmérni a 
létszámváltozások nyereségre 
gyakorolt hatását. 
 

A felhasznált tőke 
megtérülése % 

Kamat és adó előtti 
profit x 100 

Felhasznált tőke 

A teljes befektetés megtérülését 
méri, beleértve a kölcsönöket és 
a részvényeket. 
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Pénzügyi helyzet mutatók  
 
Mutató Pénzügyi arányok  Leírás 

Jelenlegi 
állapot 

Forgóeszközök 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

Méri a vállalat azon képességét, 
hogy ki tudja elégíteni a rövid 
lejáratú hitelezőit. Hasznos a 
hitelezők számára az esetleges 
készpénzválság korai 
figyelmeztetéseként, és 1 felett 
kell lennie. 
 

Sav teszt 
Adósok + Cash 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Szűkíti a likviditás mértékét 
azzal, hogy a készletet és a 
befejezetlen termelést kizárja a 
számításból, mivel ezek 
kevésbé likvidek, mint az 
adósok és a cash. 
 

Adóssághánya
d (kötelezettség 
vállalás) % 

Hosszú lejáratú hitelek x 100 
Felhasznált tőke 

Az értékesítés és a 
rezsiköltségek (fix költségek) 
arányát méri. 
 

 

Hatékonysági mutatók 

Mutató Hatékonysági arányok  Leírás 

Készlet napok 
Készlet és termelés 
folyamatban x 365 

Értékesítés 

Azt méri, hogy a vállalat hány 
napi beszerzést tart raktáron és 
folyamatban lévő termelésként. 
Minél több pénz van lekötve 
készleten, annál nagyobb a 
rövid távú finanszírozási igény. 

Adós napok 

 
Adósok x 365 

Értékesítés 

Az ügyfelek által a számláik 
kifizetéséhez szükséges napok 
átlagos száma. A hatékony hitel 
ellenőrzés hasznos mutatója. 
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Hitelező napok 
Kereskedelmi hitelezők x 365 

Beszerzés 

Azon átlagos napok száma, 
ameddig a vállalat fizet a 
kereskedelmi beszállítóinak. 
Meg kell találni az egyensúlyt a 
lassú fizetések és a 
beszállítókkal való jó kapcsolat 
fenntartása között. 
 

Egy 
munkavállalóra 
jutó értékesítés 
£,000 

Értékesítés 
Munkavállalók 

Egy munkavállaló által 
átlagosan megtermelt 
jövedelem összege. Hasznos 
mércéje az évről évre történő 
haladásnak, és használható a 
versenytársak termelékeny-
ségének mérésére. 
 

Egy 
munkavállalóra 
eső profit £,000 

Adózás előtti profit 
Munkavállalók 

Egy munkavállalóra eső átlagos 
nettó nyereség összegét méri. 
 

Termelékenysé
g £,000 

Hozzáadott érték (Bruttó 
profit) 

Munkavállalók 

Méri, hogy az egyes 
munkavállalók mennyit adnak 
hozzá az értékesítési 
bevételekhez. 

 
 
 
 
 
 
  



74 
 

9. Eszköz: Üzletfejlesztési eszközök 
 

 
Célja:  
 
Az üzletfejlesztési eszközök létrehozásának fő célja a vállalaton belüli döntéshozatal 
optimalizálása. Ez tudást és készségeket generál az alkalmazottakban, hogy 
rendelkezzenek a vállalkozásuk fejlesztéséhez szükséges eszközökkel. 

 

Leírása: 
 
Elsősorban az üzleti intelligenciára összpontosítunk, amely lehetővé teszi a vállalat 
számára az erőforrások optimalizálását, a vállalati célkitűzések teljesülésének nyomon 
követését, valamint a jobb eredmények elérése érdekében jó döntések 
meghozatalának képességét. Versenyelőnyt jelent a cég számára, hiszen stratégiai 
tényezőként működik a szervezetében, és választ ad a vállalkozásban felmerülő 
kétségekre, mint például a pénzügyi kontroll, a költségoptimalizálás, a vevőprofil 
elemzés, a termelés tervezése vagy egy termék jövedelmezősége. 
 
Ez sokkal több, mint egy konkrét „valami”; ez egy gyűjtőfogalom, amely magában 
foglalja az üzleti tevékenységekből vagy műveletekből származó adatok gyűjtésére, 
tárolására és elemzésére szolgáló folyamatokat és módszereket a teljesítmény 
optimalizálása érdekében. Mindezek együttesen egy holisztikus képet alkotnak a 
vállalkozásról, és segítenek az embereknek jobb és hasznosabb döntéseket hozni. 
 

Hogyan működik ez a folyamat? 

 

A vállalatoknak és szervezeteknek vannak kérdéseik és céljaik. A válaszok 
megtalálása és a teljesítmény nyomon követése érdekében ezekhez a célokhoz 
összegyűjtik a szükséges adatokat, elemzik azokat, és meghatározzák a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket. 
 

Technikai oldalon nyers adatokat gyűjtenek a cég tevékenységéből. Az adatok 
feldolgozása és tárolása adattárházakban történik. A tárolás után az adatokhoz 
hozzáférhetnek a felhasználók, ami elindítja az elemzési folyamatot az üzleti kérdések 
megválaszolásához. 
 
A legszükségesebb egy elemzés elkészítése a cég számára. Tekintettel arra, hogy a 
CANVAS modell az egyik legelterjedtebb, a következő dokumentumban azt javasoljuk, 
hogy egy grafikon segítségével elemezze, mire van leginkább szüksége a cégének a 
megfelelő helyen történő megfigyeléshez, és megtudja, mi az, amitől kudarcot vallhat, 
és mitől lehet sikeres a jövőben 
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 ”Egy innovatív vállalkozó a lehetőségeket látja, míg mások 
a problémákat.”  

 
Mindig végezzen elemzést vállalkozásában, hogy előre jelezni tudja a 

felmerülő problémákat. 
 

Elemezze a CANVAS üzleti modelljét 
 
Válaszoljon a következő kérdésekre: 

 
 

 Üzlet 
elemzés 

 

 

Kulcs 
partnerek 
Ki lehet a 

vállalkozásom 
fejlesztése 
érdekében 
partnerem?  

 
Ki van 

körülöttem, aki 
támogathat? 

Kulcs aktívitások 
Mit teszek a 

fejlesztés 
érdekében? 

 
Milyen 

tevékenységeket 
végezhetek 
vállalatom 
fejlesztése 
érdekében? 

Értékítélet 
 

Mit csinál a 
vállalatom? 

 
Milyen 

szolgáltatás 
vagy termék 

tesz 
elégedetté? 

 
Mit akarok 

elérni? 

Fogyasztói 
kapcsolatok 

 
Milyen 

kapcsolatom van 
és milyet akarok 

elérni az 
ügyfeleimmel? 

Fogyasztói 
szegmens 

 
Milyen típusú 
fogyasztókat 

akarok elérni? 
 

Mit fogok kínálni 
az 

ügyfeleimnek? 
 

Elemzés arról, 
hogy mi olyat 
tudok kínálni, 
amelyet más 
cégek nem. 

 

Kulcs 
erőforrások 

Milyen 
erőforrásokra 

támaszkodhatok a 
vállalkozásom 

fejlesztése 
érdekében? 

Csatornák 
Milyen 

csatornákat 
akarok használni 

vállalatom 
változtatásához 

és 
fejlesztéséhez? 

Költség szerkezet 
Mennyibe fog kerülni ezeknek a 

változtatásoknak a végrehajtása? 
 

Mennyit vagyok hajlandó fizetni? 
Mennyi pénzt tudok fizetni? 

Bevételi források 
A fogyasztói hűség megtartásának 

módszerei: 
Mit vagyok hajlandó nyújtani és mit jelent ez 

nekem? 
 

Hogy fogom ezt biztosítani? 
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4. fejezet  
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1. Eszköz: Munkaköri leírás 
 
 
 

Célja:  
 
A munkaköri leírás célja, hogy strukturált, pontos és tényszerű információt nyújtson a 
munkakör betöltéséről és feladatairól. Meghatározza a munkakört betöltő személy 
hatáskörének kereteit. 

 

Leírása: 
 

A munkaköri leírások meghatározzák a munkakör célját, és azt, hogy az hogyan járul 

hozzá a szervezet irányelveihez és célkitűzéseihez. 

 

● Hatálya: Bár strukturáltak, a munkaköri leírások elegendő mozgásteret és 

rugalmasságot biztosítanak a kollégák munkájának, az igényeknek és a 

prioritásoknak a figyelembevételéhez. A munkaköri leírás azonban nem lehet 

homályos és félreérthető. 

● Kontextus: Rövid, az eredményekre összpontosító elszámoltathatósági 

nyilatkozatokat vagy a szerepkör teljesítményméréseire vonatkozó, 

kulcsfontosságú eredményterületekre (KRA) vonatkozó nyilatkozatokat 

használnak. 

● Közös munkavégzés: A munkaköri leírások segítenek megérteni, hogy a 

munkakörök hogyan illeszkednek egymáshoz egy vállalaton belül, és hogy a 

munkakört betöltők hogyan dolgoznak együtt. 

● Teljesítményértékelés: A munkaköri leírások a teljesítményértékelés, a 

munkakör-értékelés vagy a munkakör-besorolás alapjául szolgálhatnak. A 

leírások felhasználhatók az egyes funkciók vagy tevékenységek tekintetében a 

hatáskörök átfedésének vagy hiányának azonosítására.  

● Toborzási folyamat: Amellett, hogy a munkakör betöltője és közvetlen felettes 

vezetője számára világos áttekintést nyújtanak a munkakörről, a munkaköri 

leírásokat és személyi specifikációkat (lást: EGrowth eszközök: Személyi 

feltételek) a kiválasztási és felvételi folyamatok támogatására használják. 

Segítségükkel a toborzók összehasonlíthatják a munkakör betöltéséhez 

szükséges készségeket, tapasztalatokat és kompetenciákat a munkára 

jelentkezőkkel. 

 

Kerülje a munkaköri leírás túl merevvé tételét, és próbálja meg bevonni a 

munkakör betöltőjét annak felülvizsgálatába. A munkaköri leírásoknak 

naprakésznek kell lenniük, és ne feledje, hogy a dolgozókkal közölni kell a 

munkaköri leírások módosításának okát. 
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A munkaköri leírás elkészítése 
 

 Leírás Hozzászólások és megjegyzések 

1 lépés Munkakör 

A munkakör pontos leírása és tömörségének 

megőrzése érdekében adja meg a munkakör 

megnevezését. 

Kerülje a szakzsargont! 

2 lépés Jelentéstételi viszonyok 

Adja meg azt a felsőbb vezetői munkakört, melynek a 

munkavállaló személy beszámol  

Adja meg a munkakör betöltőjének alárendelt 

alkalmazottak munkakörét és számát.  

3 lépés Munkavégzés helye és ideje 

Adja meg a szervezet nevét, az osztály nevét, a 

szokásos munkavégzés helyét és a szükséges 

munkaidőt. 

Adja meg, hogy a munkakörhöz tartozik-e az utazás és 

az otthoni munka. 

4 lépés Főbb funkcionális kapcsolatok 

Adott esetben magyarázza el, hogy a munkakör 

hogyan illeszkedik a szervezetbe és hogyan 

kapcsolódik más munkakörökhöz. 

A szervezeti ábra hatékony lehet ennek 

magyarázatában. 

5 lépés A munkakör fő feladata vagy célja 

Írjon egy rövid nyilatkozatot, amelyben leírja, hogy 

miért van ez a munkakör. Például egy értékesítési 

vezető esetében a cél lehet "a megállapodás szerinti 

értékesítési célok elérésének biztosítása". 

6 lépés 

A legfontosabb feladatok/kulcs-
fontosságú eredmények (KRA) 
felsorolása fontossági vagy 
gyakorisági sorrendben 

Használjon cselekvési igéket, például tervezni; 

megvalósítani.  

Adja meg a tevékenység tárgyát, pl. készletszintek; 

meglévő beszállítók; új számítógépes rendszer. 

Magyarázza el a tevékenység fő célját, pl. a költségek 

csökkentése; a hatékonyság javítása. 

7 lépés Dátum és aláírás (nem kötelező) 

Adja meg a munkaköri leírás 

megírásának/felülvizsgálatának időpontját. 

Az osztályvezető/vezető aláírása 

8 lépés Aktualizálás és felülvizsgálat 

Rendszeres frissítés az aktuális tevékenység vagy a 

munkakör, a szerepkör vagy a prioritások jelentős 

változásainak tükrözése érdekében. 

Évente vagy a munkakör megüresedésekor 

felülvizsgálja 
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Példa: Munkaköri leírás sablon 
 

Munkaköri leírás Részletezés 

Munkakör:  

Jelentéstételi 
viszonyok: 

 

Munkavégzés helye és 
ideje: 

 

Főbb funkcionális 
kapcsolatok: 

 

A munkakör fő feladata 
vagy célja: 

 

A legfontosabb 
feladatok/kulcs-
fontosságú 
eredmények (KRA) 
felsorolása fontossági 
vagy gyakorisági 
sorrendben: 

 

Dátum és aláírás: (nem 
kötelező) 

 

Aktualizálás és 
felülvizsgálat:  
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2. Eszköz: Személyi feltételek 
 
 

Célja:  
 
A munkaköri leírásként is ismert személyi követelmény meghatározza a munkakör betöltőjétől 
elvárt tapasztalatokat, képesítéseket és kompetenciákat. A felvételi és kiválasztási folyamat során 
használják.  

 

Leírása: 
 

A jól előkészített személyiségprofil biztosítja azokat az objektív kritériumokat, amelyek alapján az 

összes pályázót értékelik, így minimálisra csökkentve a személyes és szubjektív elfogultságot a 

kiválasztási folyamat során. A személyiségprofil megírásakor a következő területeket kell 

figyelembe venni: 

 

● Alapvető és szükséges elvárások: Gondosan mérlegelje, hogy melyek azok a 

követelmények, amelyek az adott munkakörhöz elengedhetetlenek és melyek azok, 

amelyek szükségesek. 

 

● Szabályos intézkedések és kritériumok: Minden álláskereső értékelése a személyi 

leírás tartalma alapján biztosítja az esélyegyenlőség betartását, és elkerüli a 

megkülönböztetést.  

 
● Értékelési folyamat: Az olyan technikák, mint a személyes interjúk, a telefonos 

interjúk, a kompetenciatesztek és az értékelőközpontok, a potenciális álláskereső 

tulajdonságainak értékelésére alkalmazott technikák közé tartoznak. 

 

A személyiségprofil ezután segítséget nyújt a: 

 

● Kiválasztási folyamat: A személyleírásban szereplő információk felhasználhatók a 

kiválasztási folyamat struktúrájának és formátumának kialakításához. Egyszerűbbé 

teszi a kiválasztási folyamatot, és lehetővé teszi, hogy az interjúk során a konkrét 

készségeket, ismereteket és képességeket célozzák meg. 

 

● Toborzási folyamatok: A személyi specifikáció és a munkaköri leírás (lásd EGrowth 

eszközök: Munkaköri leírás) használata szilárd alapot biztosít a későbbi felvételi és 

kiválasztási döntésekhez.  

 

Ne írjon bele felesleges feltételeket és követelményeket a 
személyleírásba, mert ezek diszkriminatívak lehetnek.  
Kerülje a "tökéletes személy" leírását - az ilyen személy 
megtalálásának valószínűsége minimális! 
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A személyi specifikáció elkészítése 
 

 Leírás Hozzászólások és megjegyzések 

1 lépés 
Milyen alapvető és előnyös 
ismeretekre van szükség? 

Ismertesse a szükséges képesítéseket, képzettséget 

vagy képzést 

Ne alkalmazzon hátrányos megkülönböztetést 

azokkal szemben, akiknek nem volt lehetőségük 

alapvető ismeretek megszerzésére. 

2 lépés 
Milyen készségek 
elengedhetetlenek és/vagy 
előnyösek? 

Az alapvető és előnyös készségek felvázolása, 

például a különböző szoftverek vagy programok 

használata, csapatirányítás. 

3 lépés 
Milyen puha készségek 
elengedhetetlenek és/vagy 
előnyösek? 

Az alapvető és előnyös készségek felvázolása, 

például kapcsolatépítés, időgazdálkodás, 

hálózatépítés. 

4 lépés 
Milyen tapasztalat elengedhetetlen 
és/vagy előnyös? 

Kerülje az évek számának megadását: az emberek 

különböző ütemben tanulnak; ez kizárhatja a 

fiatalabb jelentkezőket is. 

A konkrét feladatok, projektek vagy felelősségi 

körök terén szerzett tapasztalatok feltüntetése. 

5 lépés 
Milyen személyes tulajdonságok 
elengedhetetlenek és/vagy 
előnyösek? 

Csak akkor vegye fel ezeket, ha valóban lényegesek. 

Ilyen tulajdonságok például a lojalitás, a bizalom, a 

részletekre való odafigyelés... 

6 lépés 
Milyen fizikai tulajdonságok 
szükségesek? 

Például magasság, látás. Ezeknek indokolt 

követelménynek kell lenniük, nem pedig 

preferenciának. 

7 lépés 
Milyen jellegű sajátosságok 
szükségesek a munkakör 
betöltéséhez? 

Adjon meg olyan információkat, mint például a 

munkakör lehetséges rugalmassága a munkaidő 

tekintetében, a munkavégzés helye, a szükséges 

utazási lehetőségek. 
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Példa: Személyi specifikáció sablon 
 

Követelmény 
Elvárás vagy 
előny 

Értékelés 
módja 

Tudás: 
 

  

Készségek: 
 

  

Puha készségek: 
 

  

Tapasztalat: 
 

  

Személyes tulajdonságok: 
 

  

Fizikai tulajdonságok: 
 

  

Munkakör sajátossága: 
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3. Eszköz: Coaching Terv 
 
 
Munkahelyi Coaching 
 
Célja:  

Növelni az alkalmazottak és a vezetők potenciálját a munkateljesítményük 
maximalizálására. Ez az a folyamat, amellyel az embereket olyan tudással és 
képességekkel látják el, amelyek képessé teszik őket arra, hogy sikeresen 
megváltoztassák viselkedésüket. 

 

Leírása: 
 
Egy Coaching plan magában foglalja egy alkalmazott vagy vezető mentorálását a 
teljesítmény vagy a termelékenység növelése, a kommunikáció javítása, a munkahelyi 
stressz csökkentése vagy az üzleti változásokra való felkészülés és az ehhez szükséges 
készségek fejlesztésének érdekében. A coaching célja, hogy az embert jobbá tegye 
abban, amit csinál. 

Két fő Coaching megközelítés létezik: 

● Egyéni coaching – egy felettes és egy alkalmazott között 
● Csoportos coaching – egy szupervizor és csapata között  

 

Előnyök: 

• Felkészíthet a munkahelyi változásokra  
• Jobb teljesítmény  
• Új készségek, folyamatok vagy rendszerek hatékony tanulása  
• A morál és a termelékenység növekedése  
• Fokozott lojalitás a munkahely iránt  
• Csökken a stresszes vagy improduktív viselkedésre való hajlam  
• Sikeres viselkedési változások  
• és több. 
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Coaching Űrlap munkavégzőknek 

 

Csapattag neve: Dátum: 

Pozíció: Szupervízor: 
 

Coaching téma / terület  

 

 

Kívánt Eredmény (sorolja fel az elsajátítani kívánt viselkedéseket, ismereteket, készségeket stb.) 

 

 

A változás előnyei: (Hogyan befolyásolja ez pozitívan az alkalmazott tevékenységét?) 

 

 

Akció terv (Milyen lépéseket kell végrehajtani a cél elérése érdekében??) 
 
1. 
2. 
3. 

 

Idővonal (Készítsen egy idővonalat a tervhez, a megvalósítandó lépésekhez, és lekövetéshez.) 
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4. Eszköz:  Teljesítmény-irányítási sablon 
 

 

 
Célja:  
 

● A készségek fejlesztése 
● A termelékenység, a motiváció és a munka minőségének növekedése. 
● Az üzleti nyereség és az ügyfelek elégedettségének növekedése. 

 

Leírása: 
 

A teljesítmény-menedzsment sablon segít: Egységes és egységes formátum 
létrehozása a teljesítmény meghatározásához és a célok kitűzéséhez az alkalmazottak 
különböző szintjein. Mérhető paraméterek lefektetése és az egyes alkalmazottak 
előrehaladásának nyomon követése ezekhez képest. 
 

● A munkatársak készségeinek fejlesztése valódi üzleti előnyökkel járhat. 
Növelheti termelékenységüket, motivációjukat és munkájuk minőségét, valamint 
növelheti az általános üzleti nyereséget és az ügyfelek elégedettségét. 

● A megfelelő célok meghatározása és az értékelések hatékony felhasználása 
javíthatja üzleti teljesítményét, és segíthet felmérni, hogy alkalmazottai mennyire 
jól dolgoznak. 

A teljesítmény-irányítás három szakasza: 

A teljesítmény-menedzsment három szakaszból áll: tervezés, ellenőrzés és 
felülvizsgálat. E mérföldkövek mindegyikét a vállalat alapértékein alapuló átfogó 
teljesítménymenedzsment-rendszerrel összehangolva kezelik. 
 

1. Tervezés 

A tervezés magában foglalja az egyéni célok meghatározását a részleg- és szervezeti 
célok összefüggésében. Minden egyes alkalmazottat a személyes céljai és eredményei 
alapján értékelnek, ezért fontos, hogy tisztázzuk és együttműködjünk az egyénekkel, 
hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. 
 

2. Ellenőrzés 

Annak érdekében, hogy a projektmenedzsment működőképes és következetes 
maradjon, határozzon meg időszakos felülvizsgálatokra vagy ellenőrző 
megbeszélésekre alkalmas időpontokat az esetleges fájdalmas pontok kezelésére. Ez 
egyben lehetőség a célpont áthelyezésére is, ha a munkavállaló optimális szinten teljesít. 
A kommunikáció itt kulcsfontosságú, ezért teremtsen bőséges lehetőséget az 
alkalmazottak és a vezetők számára a célok felülvizsgálatára és szükség szerinti 
módosítására. 
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3. Felülvizsgálat 

A rendszeres ellenőrzések egy felülvizsgálatban vagy teljesítményértékelésben 
csúcsosodnak ki, ahol a meghatározott kritériumok alapján értékelik a munkavállaló 
teljesítményét és a vállalathoz való általános viszonyát. A megbeszélések a munkatársak 
fejlesztésére összpontosítanak, valamint arra, hogy a vezetéssel hogyan tudnak 
együttműködni a célok elérésében. A gyakran negyedévente megtartott teljesítmény-
értékelések során megvitatják az elért eredményeket, a kihívásokat és a korábbi 
ellenőrzések alapján lehetséges fejlesztési területeket. A megbeszéltek nem jelenthetnek 
meglepetést. 
 

Teljesítmény-értékelés sablon 

MUNKAVÁLLALÓ NEVE   RÉSZLEG   

AZONOSÍTÓJA   VÉLEMÉNYEZŐ NEVE   

MUNKAKÖRE   
VÉLEMÉNYEZŐ 

TITULUSA 
  

UTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA   MAI DÁTUM   

JELLEMZŐK 

JELLEMZŐK 
NEM 

KIELÉGÍTŐ 
KIELÉGÍTŐ JÓ KÍVÁLÓ 

Teljes kapacitással működik         

A munka minősége         

Munka következetessége         

Kommunikáció         

Önálló munka         

Kezdeményező készség         

Csoportmunka         

Termelékenység         

Kreativitás         

Őszinteség         

Integritás         

Munkatársi kapcsolatok         

Ügyfélkapcsolatok         

Technikai készségek         

Megbízhatóság         

Pontosság         

Jelenlét         

Teljes kapacitással működik         

CÉLOK 

ELÉRTE-E AZ ELŐZŐ FELÜLVIZSGÁLATBAN KITŰZÖTT CÉLOKAT? 

  

CÉLOK A KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAKRA 

  

ÉSZREVÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK 

MEGJEGYZÉSEK 

  

MUNKAVÁLLALÓ 

ALÁÍRÁSA 
  

BÍRÁLÓ 

ALÁÍRÁSA 
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5. Eszköz:  Képzési terv sablon 
 
 

 

Célja:  
● a képességfejlesztés biztosítása  

● a személyes és szervezeti növekedés elősegítése  

● a képzés idővonalának körvonalazása 

● az előrehaladás nyomon követésére 

 

 

Leírása: 
 

A Képzési Terv leírja a szervezet által megkövetelt megközelítést, tevékenységeket és 
feladatokat, amelyek biztosítják a projekt eredményének eléréséhez szükséges 
készségek elsajátítását. Felvázolja azt az időszakot és ütemtervet is, amelyen belül a 
képzést megtartják. 
A képzési terv egy dokumentum, amely részletezi a stratégiát és a konkrét lépéseket, 
amelyek egy cél vagy célkitűzés eléréséhez szükségesek. Képzési tervet készíthet szinte 
minden vállalkozáshoz, például üzleti vagy kreatív projekthez, csapatfejlesztéshez, 
személyzeti vagy új felvételi képzéshez vagy személyes előrejutási próbálkozásokhoz. 
Ezek a képzéstervek a meghatározott ütemterv alapján bíztatják és számonkérik Önt, 
céltól függetlenül, azon szándékokért, cselekedetekért, feladatokért vagy 
tevékenységekért, amelyeket végre kell hajtani egy nagyobb cél felé vezető úton. 
Számos különböző szektor használhat képzési tervet, beleértve az oktatókat és 
trénereket, a vezetőket, a személyzetet, az alkalmazottakat, az informatikai szektort, a 
támogatási képviselőket vagy az egész szervezetet. A főiskolák és egyetemek is gyakran 
használnak képzési terveket a cél felé haladásuk nyomon követésére. 
 

 
A képzési tervek előnyei: 

Egy képzési terv összeállítása elősegítheti a projekt sikerét, a megvalósítását, a 
készségfejlesztést vagy más, elérni kívánt célt. 

● Segít a cél, az igények, a stratégia és a tanterv elkészítésében, amellyel a 
résztvevők képzése során foglalkozni kell 

● Improve trainer and training participants’ experience by providing a clear plan of 
action 

● Egy világos cselekvési terv elkészítése javítja az oktatók és a képzésben 
résztvevők tapasztalatát  

● Biztosíték arra, hogy minden kézés jól megtervezett, hasznos és inspiráló  
● Segít olyan szakértelmet és tapasztalatot szerezni, amelyre nagy szüksége van 

és ami segíthet elérni céljait 
● Létfontosságú szerepet játszanak a szervezet nyereségesebbé tételében, a 

verseny legyőzésében és a virágzó munkakultúra kialakításában. 
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Képzési terv írása: 
 

● Célok: Sorolja fel céljait, és győződjön meg arról, hogy mérhetőek és konkrétak. 

● Időtartam: Ideális esetben a képzési tervnek rugalmasnak kell lennie, 
hozzávetőleges, reális időtartamot kell kínálnia, hogy a résztvevők képet kapjanak 
arról, mire számíthatnak, és segítse a vezetőket a teljesítmény értékelésében. 
Egyes képzéstervek több dátumot is tartalmaznak a teljesítmény mérésére 
(például 30, 60 és 90 nap). 

● Helyszín/Létesítmény: Ha workshopot szervez, adjon meg részleteket a 
helyszínről és a létesítményről, például útmutatást és speciális utasításokat 
amennyiben szükséges. 

● Dátumok/Időpontok: Ha vannak meghatározott találkozó időpontok, amelyeken 
a személyzetnek részt kell vennie, feltétlenül szerepeltesse azokat a tervben. 

● Tevékenységek és tanulási stratégiák: Attól függően, hogy mennyire átfogó a 
képzési terve, fontolja meg egy olyan szakasz beillesztését, ahol részletezi azokat 
a tevékenységeket és tudásterületeket, amelyekben fejlődést remél. Azonban 
nem minden képzésterv igényel ilyen részletességet. 

● Mérföldkövek: Határozzon meg mérföldköveket, valamint hagyjon helyet a 
dátumoknak és egy aláírásoknak, ha tervezi ezek feltüntetését. Érdemes lehet egy 
szekciót nyitni az elért eredmények vagy kompetenciák rangsorolásához. 

● Jóváhagyó aláírás: Hagyjon helyet a menedzser vagy a vezető kapcsolattartó 
aláírása számára. 
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MINTA 

 

Képzés neve:                                                                 Felelős:  
 

I. Logisztika 
 
Eszközök:  
Küldöttek:  
Facilitátorok (társ-oktatók ha szükségesek): 

 

II. Célok/Eredmények 
1.   

2.   

 

III. Ötletek/megjegyzések (és kulcsfontosságú dolgok, amelyeken dolgozni kell) 
 
 

 

IV. Lehetséges kapcsolatok a képzés előtt  
 
 

 

V. Lehetséges kapcsolatok a képzés után  
 
 

 

VI. Flow – a blokkok sorrendje és az egyes blokkok időzítése  
 

Példa: 
 

Blokk 1 (10 perc)   
       
Blokk 2 (30 perc)  
   
Blokk 3 (20 perc) 
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VII. Részletes “Flow” 

Téma Célok 
Módsze

r 
Leírás 

Időbeos
ztás 

Kellékek Felelős 

1.       

2.       

3.       
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6. Eszköz: Cselekvési terv  
 

 
 

Célja:  
 

Fő célja, hogy segítse Önt vagy vállalkozását egy bizonyos stratégia sikeres 
végrehajtásában, hogy egy bizonyos célt egy bizonyos határidőn belül elérjen. 

 
 

Leírása: 
 

A cselekvési terv egy részletes terv, amely meghatározott intézkedéseket tartalmaz a 
cél eléréséhez. A cselekvési terv állhat olyan lépések sorozatából is, amelyeket meg 
kell tenni egy bizonyos stratégia sikeres megvalósításához. 

 

Kalandozások: 

Az akciótervezésnek számos konkrét előnye van a tennivalók listájával, illetve a munka 
naptár vagy napló segítségével történő ütemezésével szemben: 

● Lehetőséget biztosít a gondolkodásra.  
● Összehozza az embereket.  
● Tisztázza a célt.  
● Konszenzust teremt. 
● Megteremti a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot.  
● Tisztázza a határidőket.  
● Meghatározza a siker mérőszámait. 

 

 
Hatékony cselekvési terv készítése: 
 

1. Válasszon megfelelő célt, és határozza meg világosan a célját. Ne csak a cél 

fontosságát vegye figyelembe, hanem azt is, hogy mennyire elérhető, figyelembe 

véve az időkeretet és a rendelkezésére álló erőforrásokat. 

2. Használjon egy csapatot a cselekvési terv elkészítéséhez. Ez bizonyos esetekben 

nem lesz megfelelő, de a csapattagokkal való ötletelés segíthet egy erősebb 

cselekvési terv létrehozásában. A terv készítése során pedig előfordulhat, hogy a 

csapaton kívüliek hozzájárulására is szükséged lesz.  

 Az üzleti növekedés eszköztára 



92 
 

3. Válasszon konkrét, mérhető és megvalósítható cselekvési lépéseket. Ezeknek a 

lépéseknek világosan meghatározottaknak kell lenniük, nem pedig homályos 

elképzeléseknek. 

4. Határozza meg, hogy ki a felelős az egyes cselekvési lépésekért, és ki fogja őket 

támogatni. A támogató személyek nem felelősek egy cselekvési lépés 

eredményéért, de segítik a folyamatot. 

5. Adjon egyértelmű ütemtervet az akciólépések elvégzésére. A végső cél lehet rövid 

távú projekt, de akár évekig is eltarthat. Fontos, hogy az egyes lépések 

ütemezését az út mentén bontja le. Sorolja fel a cselekvési lépések teljesítéséhez 

szükséges erőforrásokat. Ha jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő erőforrás, 

mellékeljen tervet a beszerzésükre. 

6. A végrehajtás során vizsgálja felül és frissítse a cselekvési tervet. A terv 

előrehaladásának nyomon követése során végezze el a szükséges 

változtatásokat, amint azok felmerülnek. 

7. Kommunikáljon a kulcsemberekkel a terv előrehaladásáról és hatásairól a terv 

végrehajtása során.  

Cselekvési terv sablon: 
  

  

PROJEKT NEVE PROJEKT VEZETŐ      

         

       

TEVÉKENYSÉG FELELŐS PRIORITÁS STÁTUSZ KEZDET VÉGE MEGJEGYZÉS 

Cél #1:               

              

              

              

              

Cél #2:               

              

              

              

              

Cél #3:              
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7. Eszköz: Csapatmunka ellenőrzőlista 

 

Célja:  
 
A csapatmunkához szükséges készségek kritikusak egy jól teljesítő csapat számára, 
de a csapatmunka elsősorban az együttműködésről szól, valamint a kiváló vezetésről, 
amely képes előrevinni a szervezetet. Az ellenőrző lista célja, hogy utat teremtsen e 
készségek kiteljesedéséhez. 

 

Leírása: 
 

A csapatmunkával kapcsolatos készségek olyan személyes tulajdonságok és 

képességek, amelyek lehetővé teszik, hogy a csapatban másokkal jól együtt tudj 

dolgozni. A csapatmunka a munkahelyi kollektív szakértelem kombinációja egy közös 

cél/eredmény leghatékonyabb módon történő elérésére. Az ellenőrző lista a szükséges 

dokumentum mindezek összegyűjtéséhez. 

 

Az alapvető készségek közé tartozik a kommunikáció, az aktív hallgatás és a mások 

segítésének és irányításának képessége, miközben megosztja az üzleti ismereteket, 

és elkötelezettséget mutat a projekt sikere iránt. A kommunikációs készségek, mind a 

verbális, mind a nonverbális, alapvető fontosságúak - megértés, hogyan lehet 

produktívan együtt dolgozni másokkal. 

 
Ellenőrző lista: 
 

• Célok meghatározása: Győződjön meg arról, hogy a csapatban mindenki 
ismeri és megérti a projekt céljait. A döntéshozatal középpontjában az 
egyértelmű szándékoknak kell állniuk. 
 

• Kommunikáció: Az ötletek, visszajelzések - a jók és a rosszak - világos és 
hatékony kommunikálása. A hangnem mindig legyen professzionális, de 
barátságos. A kérdezési készség lehetővé teszi az információszerzést, egy pont 
tisztázását, az ismeretek tesztelését, valamint a további kutatás és a 
problémákra adott válaszok ösztönzését. 
 

• Pozitivitás és megbízhatóság: A pozitív gondolatok bátorítóak és motiválóak. 
Ne a negatívumokra koncentráljon, a panaszkodás rossz szokás, és nem segíti 
a cél érdekében való munkát. Ne vonja el magát a közös céltól a 
negatívumokkal. A megbízható csapattagok elvégzik a rájuk bízott feladatokat, 
és betartják a határidőket. 
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• Időgazdálkodás: Használja bölcsen az időt időt, mivel az hatással lehet a 
projektre és a célokra. Ossza meg időgazdálkodási tippjeit és azt, hogy mások 
hogyan növelhetik a termelékenységet. 
 

• Hallgatás: Aktív hallgatóság. Hallgassa meg a visszajelzéseket, figyeljen a 
problémákra, éreztesse, hogy minden csapattag értékes. Ne hagyja, hogy a 
félreértések negatív hatást gyakoroljanak a csapatra. 
 

• Meditáló: Közvetítsen és oldja meg a csapattagok közötti 
konfliktusproblémákat. Használjon konfliktuskezelési stratégiákat a nehéz 
emberek, személyiségek és helyzetek kezelésére. 
 

• Tisztelet és empátia: Mindenki egyenlő, éreztesse mindenkivel, hogy értékelik. 
Egyszerű taktikák, mint például a nevek és személyi adatok megjegyzése, 
szemkontaktus a kommunikáció során, és aktív hallgatás, amikor valaki beszél 
és megosztja a projektre vonatkozó meglátásait. Az empátia fontos a bizalom 
és a tisztelet megteremtésében egyaránt.  A másik ember érzéseinek közös 
megértése nehéz készség, de alapvető. 
 

• Lelkesedés, motiváció és kapcsolatépítés: Lelkesítse az embereket az 
izgalomtól. Ossza meg a projekt iránti szenvedélyét, és azt, hogy mindannyian 
hogyan fognak változtatni a dolgokon. Bátorítsa a részvételt, ismerje el a 
sikereket és a nagyszerű ötleteket. A harmónia és a csapatszellem kialakítása. 
 

• Moderációs készségek: Segítsen a csapattagoknak önbizalmat és 
készségeket szerezni a feladat/projekt elvégzéséhez. Hatékonyan. 
 

Szerepek kiosztása 

Ki felel a csoport koordinálásáért? 

Ki fog segíteni a koordinációban? 

Meghatározták már egymás időbeli kötelezettségvállalásait? 

Ki fogja vezetni a találkozóról készült feljegyzéseket? 
 

 
Feladatok kiosztása 

Mindenki megértette a feladat célját? 

Világosak az egyes feladatok célkitűzései? 

Egyenlően oszlik meg a munkaterhelés? 

Mindenki be tudja tartani a határidőket? 

Milyen vészhelyzeti tervek vannak arra az esetre, ha valami rosszul sülne el? 

 
Kommunikáció 
Hogyan fog kommunikálni a csapat? 

Milyen gyakran fognak kommunikálni? 
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Hibaelhárítás 
Melyek azok a problémák, amelyekkel csapatként valószínűleg szembesülni fogtok? 

Milyen lehetséges megoldások vannak az azonosított problémákra? 

Melyek a prioritások a munka elvégzéséhez? 

 
Továbbgondolás a következő alkalomra 
Hogyan születtek a döntések? 

Hogyan osztották meg az információkat? 

Hogyan adtatok visszajelzést 

Mit élveztél/nyertél a tapasztalatból? 

Mi volt a legnehezebb akadálya a feladat megvalósításának? 

Miben tudtad javítani a tapasztalatokat? 

 
 

A csapatmunkával kapcsolatos készségeket nem kell 
formális képzésben részesíteni, hanem magad is 
felismerheted, és dolgozhatsz rajtuk. 
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8. Eszköz: Találkozói ellenőrzőlista 
 
 

 
Céja:  
 
Egy egyszerű megbeszélési ellenőrzőlista elkészítése segíthet abban, hogy a csoport 
a helyes irányba haladjon. Ez azt is garantálhatja, hogy az egymástól való elváláskor 
jobban megértik az irányt. 

 

Leírása: 

Az értekezlet napirendje azoknak a tevékenységeknek a listája, amelyeket a résztvevők 
az ülések során el szeretnének végezni. Előzetesen tájékoztatja a résztvevőket arról, 
hogy mit fognak megvitatni. Egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, 
hogy mit kell tenni az értekezlet előtt és alatt, miközben a résztvevők az adott témára 
koncentrálnak. Mindezek mellett meghatározza az értekezlet tempóját, miközben 
időgazdálkodási eszközként is funkcionál. 

Megfelelő kialakítás esetén a megbeszélések napirendje megakadályozhatja a 
terméketlen megbeszéléseket, és ezzel az egész csapatának sok időt takaríthat meg. 
Akár egy nagy, hivatalos eseményről, akár egy kis csapatban tartott alkalmi 
megbeszélésről van szó, a napirend a legjobb módja annak, hogy összpontosítson, és 
jól használja ki a rendelkezésre álló időt. 

 
Ellenőrző lista: 
 

NEKED VAN...:  

 Meghatározta a találkozó célját? 

 Meggyőződött róla, hogy valóban szükség van-e a megbeszélésre? 

 Kidolgozott egy előzetes napirendet? 

 Kiválasztotta a megfelelő résztvevőket és kiosztotta a szerepeket? 

 Eldöntötte, hogy hol és mikor tartsa meg a megbeszélést? 

 Megerősítette a helyiség rendelkezésre állását? 

 Elküldte a meghívót? 

 Elküldte az előzetes napirendet a résztvevőknek és a partnereknek? 

 Elküldte az előzetes olvasnivalókat vagy az előzetes felkészülést igénylő kérdéseket? 

 Adott esetben személyesen követte nyomon a meghívandókat? 

 Kiválasztotta az alkalmazható döntéshozatali folyamatot? (többségi szavazás, csoportkonszenzus, a vezető 
döntése)? 

 Meghatározta, elrendezte és kipróbálta a szükséges felszerelést? 

 Véglegesítette a napirendet és szétküldte az összes résztvevőnek? 

 Ellenőrizte, hogy az összes kulcsfontosságú résztvevő részt vesz-e és ismeri-e feladatát? 

 Felkészült? (Prezentációk, kézikönyvek...)  
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Ne felejtsen el további hasznos részleteket is megadni, például azt, 
hogy ki fogja az egyes témákat bemutatni, és hogy az egyes 
előadások mennyi ideig fognak tartani.  
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