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I. A vállalkozás 
 

Cég neve: Rajcsa Korlátolt felelősségű társaság 

Cég székhelye: 6400, Kiskunhalas, Vörösmarty utca 82. 

Telefonszám: 06/30-663-1252 

Az üzlethelyiség helye: Kiskunhalas, Bercsényi utca 1. 

Tulajdonosok:  Rajki Zoltán – Tulajdonos, ügyvezető igazgató 

 Varga Csaba – Társtulajdonos 

A cégben a tulajdonosokon kívül hat alkalmazott foglalkoztatását tervezzük.  

Név Munkabeosztás Munkaidő 

Márki Vivien Pultos, felszolgáló Teljes idő 

Kuti Katalin Teréz Pultos, felszolgáló Teljes idő 

Rasztik Andrea Pultos, felszolgáló Teljes idő 

Bor László Biztonsági őr Részmunka idő 

Tóth Mihály Dj, hangtechnikus Részmunka idő 

Kocsis Katalin Takarítónő Részmunka idő 

 

II. Vezetői összefoglaló 
 

Vállalkozásunk célja, hogy olyan helyet biztosítsunk a szórakozni vágyóknak, hogy 

mellette akarva, akaratlanul is belecsöppenjenek a kulturális életbe. Célunk a jótékonyság és 

az ifjú tehetségek támogatása. Szeretnénk minél több embert becsalogatni a kávézónkba, és 

ezáltal minél több bevételre szert tenni. 

 Vállalkozásunk küldetésének azt tartjuk, hogy egy olyan helyet hozzunk létre 

Kiskunhalason, amely a városban és környékén egyedülálló módon olyan hely lenne, ahol a 

szórakozás és a kultúra összekapcsolódna. Itt a környékbeli tehetségeket megismerhetnék 

az emberek, legyenek azok táncosok, énekesek, zenészek, tornászok. Az általunk létrehozott 

Rajcsa kávézóban ezért minden pénteken jótékonysági, drog prevenciós esteket, 

koncerteket, illetve különféle műsorokat tekinthetnének meg az érdeklődök. Így esélyt 

adnánk az ifjú tehetségeknek a bemutatkozásra, illetve szárnypróbálgatásra, másrészt pedig 

szórakozási lehetőséget nyújtanánk a környék igényesen bulizni és szórakozni vágyóinak.  
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 A Rajcsa Kft-nek 2 alapító tagja lenne, akik a következő tőkét viszik a vállalkozásba: 

Név Készpénz Hitel Összesen 

Rajki Zoltán 7.000.000.- 0 6.000.000.- 

Varga Csaba 4.000.000.- 3.000.000.- 6.000.000.- 

Összesen 11.000.000.- 3.000.000.- 14.000.000.- 

 

Az üzlethelyiség ára 9.000.000.- forint, és további 1.000.000 forintot szánunk 

felújításokra. A maradék 4.000.000 forintot árukészletre, hangtechnikai berendezésekre, és 

egyéb a vendéglátáshoz szükséges kellékekre költjük. Továbbá az egyik tulajdonos jelenleg 

regisztrált munkanélküli, ezért pályázatot nyújt be a 2015. évi pályázati felhívás az 

álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására.1 A tulajdonosok egyikének sincsen eddig 

semmilyen fennálló hitel-, vagy köztartozása. A tulajdonosok között a bevételi megoszlás 

50-50%. 

Magyarországon minden város, minden második utcájában találkozhatunk valamilyen 

vendéglátó ipari egységgel. Mindegyik különbözik egy picit valamiben, de mégis 

ugyanolyanok. Ritkán fordul azonban elő, hogy a szórakozást össze lehet kötni a kultúrával. 

A kávézó célja az, hogy hétfőtől csütörtökig hétköznapi kávézóként funkcionáljon, 

péntekenként azonban különböző egyesületek (tánc, torna, fitnesz, ének stb.) fellépéseivel 

szórakoztatná a kávézó látogatóit. A péntek esti programok egyik célja azonban a 

jótékonyság volna, mert az összegyűjtött adományokat az est folyamán fellépőeknek 

ajánlanánk fel. A műsor végével, a pincehelységben biztosítunk majd további szórakozási 

lehetőséget (Dj, lenti italpult, fényberendezés) a vendégeknek. Kiskunhalason és környékén 

hasonló intézmény, vendéglátó ipari egység sem üzemel, így várható a magas érdeklődés. 

Rövid távú terveink között szerepel a helység felújítása, átépítése. A lakótelepek közelsége 

miatt, ügyelnünk kell a jó hangszigetelésre, hogy ne zavarjuk a közelben élőket 

hangoskodással, zenével. Reméljük, 3-4 éven belül már elég ismeretségre teszünk szert, és 

nagy létszámú vendégkörünk lesz. Hosszú távú tervként a kávézó bővítésén gondolkozunk, 

hogy minél nagyobb helyen várjuk a fogyasztókat. A kávézó újdonságnak számít a 

környéken, így sok vendégre, fogyasztóra számítunk. 

                                                           
1 http://www.palyazatokprojektek.hu/hu/Elerheto-palyazatok/2015-06-02/2015-evi-palyazati-felhivas-az-
allaskeresok-vallalkozova-valasanak-tamogatasara  

http://www.palyazatokprojektek.hu/hu/Elerheto-palyazatok/2015-06-02/2015-evi-palyazati-felhivas-az-allaskeresok-vallalkozova-valasanak-tamogatasara
http://www.palyazatokprojektek.hu/hu/Elerheto-palyazatok/2015-06-02/2015-evi-palyazati-felhivas-az-allaskeresok-vallalkozova-valasanak-tamogatasara
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 A IX. fejezetben található pénzügyi kalkulációk segítségével kiszámoltuk, hogy a 

vállalkozás a második évtől már profitot termelne, és a befektetett tőke amennyiben 7 év 

után felszámoljuk a vállalkozást és eladjuk az ingatlant és az egyéb eszközöket, akkor meg 

is térülne. Az üzleti terv és az előzetes kalkulációk, kockázatelemzések mind azt mutatják, 

hogy megfelelő a piaci környezet a vállalkozás beindítására és felfuttatására, a jövőbeni 

tevékenység által kínált termékeknek bár van célpiaca és mutatkozik rájuk valós piaci igény.  

A számok látszólag azt mondják, hogy érdemes belefogni a vállalkozásba. Ha azonban az 

egyéb tényezőket (stressz, idő) nézem, akkor már nem tűnik annyira jó ötletnek, mert ahhoz 

viszonyítva már nem annyira jövedelmező. Így mivel ez az üzleti terv 

magamnak/magunknak készült, ezért az üzleti terv elkészítése után inkább a vállalkozási 

ötlet elvetése mellett voksolnék.    

III. A vállalkozás bemutatása 
A megvásárolni kívánt épületben több mint 10 éven keresztül egy söröző várta a 

szórakozni vágyókat. Az elmúlt években a kiszolgálás színvonalának esésével 

párhuzamosan csökkent a betérők száma, ami a bevétel zuhanásához vezetett. A 

tulajdonosok, ezért beszüntették a söröző tevékenységét, és el kívánják adni az épületet. Az 

épület megvásárlásával egy új, teljesen felújított, családias hangulatú helyet szeretnénk 

teremteni, ahol a kultúráé, a kulturált bulizásé, a táncé, az éneké és a jótékonyságé a főszerep. 

A vállalkozást Korlátolt Felelősségű Társaság formájában kívánjuk működtetni, mert 

egyrészt jogi személy, másrészt a tagok kötelezettsége a társaság felé csak a törzsbetétének 

szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás 

szolgáltatására terjed ki.2  A kft alapításához 3 millió forint törzstőke szükséges, ami teljes 

egészében lehet nem pénzbeli hozzáhárulás.3 Így az üzlet céljából megvásárolt épület adja 

meg a szükséges törzstőkét. A cégünk neve Rajcsa Korlátolt felelősségű Társaság (Kft) lesz.  

 

  

                                                           
2 Dr. Aszódi Ilona – Dr. Pőcze Tamás (2012): A gazdasági jog alapjai. Saldo, 2005-2009. 
3 http://cegkreator.hu/kft.html  

http://cegkreator.hu/kft.html
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IV. Marketing 
  

STEEP elemzés  

 A kiskunhalasi járás a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 44,5 ezer lakost számlál4, 

de a marketing stratégiánk kidolgozásakor érdemes belevennünk 20-30 km-re levő 

Kiskunmajsai (19256 lakos), illetve a kiskőrösi (56083 lakos) járás településeit is.5 Itt 

különösen Kiskunmajsa és környéke merülhet fel a kiskunhalasi járás települései mellett, 

lévén, hogy azon a környéken korlátozottabbak a szórakozási lehetőségek és Kecskemét is 

távolabb van. Így reményünk van arra, hogy a fiatalok és a középkorúak is szívesen átjönnek 

a 20-25 km-re lévő városunkba, ha igényes szórakozási lehetőségről van szó. Így a 

kiskunhalasi járás esetében Kiskunhalas (28427 fő), Tompa (4543 fő), Balotaszállás (1497 

fő), Harkakötöny (934 fő), Kelebia (2.583 fő), Kisszállás (2.396 fő), Kunfehértó (2.014 fő), 

Portó (941 fő) és Zsana (752 fő) nevű településekről beszélhetünk. A kiskunmajsai járáson 

belül pedig Kiskunmajsa (11.766 fő), Csólyospálos (1.658 fő), Jászszentlászló (2.458 fő), 

Kömpöc (698 fő), Móricgát (479 fő), illetve Szank. Kiskörös (14.259 fő) városán kívül a 

célpiacunkat képezheti egyes programjaink esetében korábban a Kiskunhalasi járáshoz 

tartozó települések, mint Szank Rém, vagy Mélykút fiataljai, középkorosztálya.  

 Az elsődleges célközönségünket a fiatalok, fiatalfelnőttek, illetve a középkorosztály 

fiatalabb része képezi. A KSH adatai szerint a 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 15-39 

év közöttiek a kiskunhalasi járásban 14.181 főt, míg a kiskunmajsai járásban 6004 főt 

tesznek ki. Magában Kiskunhalason ez a korosztály 9446 főt tesz ki. Itt figyelembe kell 

vennünk azt is, hogy a 15-18 éves korosztály túlnyomó része nem kereső, illetve a 18-25 

éves korosztály egy része főiskolásként, egyetemistaként más városban tanul, és szűkösek 

az anyagi lehetőségek. Lehetőségeinket befolyásolja, hogy a kiskunhalasi járásban a 

foglalkoztatottak és az inaktív keresők aránya 36,4%, illetve 30,4%, míg a munkanélkülieké 

6,5%, illetve az eltartottaké 24,9%. Vagyis elég magas a munkanélküliek aránya. Hasonló 

arányszámokat kapunk a kiskunmajsai járás esetében is.6 Másrészt az emberek átlagkeresete 

a megyében 200 ezer forint körül van.7 A keresleti tényezőket figyelembe véve 

                                                           
4 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf  
5 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf  
6 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf  
7 http://www.fizetesek.hu/elemzesek/erosodtek-a-fizetesek-2014-ben/50165  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_02_2011.pdf
http://www.fizetesek.hu/elemzesek/erosodtek-a-fizetesek-2014-ben/50165
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kulcsfontosságú, hogy minél gyorsabban kialakuljon egy hétköznapi zömében kiskunhalasi 

törzsközönség, illetve a hétvégi programjainkra minél többen eljöjjenek a környék 

településeiről. A vállalkozásunk számára mindenképpen pozitív tendencia, hogy az 

embereknek növekszik az átlagkeresete, illetve az SZJA 1%-os csökkentése lehetővé teszi 

azt, hogy emberek többet költsenek, és több jusson a szórakozásra is.8 Reméljük, hogy egyre 

több munkavállaló kap a SZÉP kártyájára cafetéria juttatatást. Terveinkben szerepel az, 

hogy SZÉP kártya elfogadóhellyé válunk majd a jövőben. 

 Kockázati tényezőnek kell tekinteni, hogy a vendéglátás a legkockázatosabb szektora 

a magyar gazdaságnak. Ugyanis a fizetőképes kereslet nem növekszik olyan mértékben, 

amely a szektornak kedvező lenne. Másrészt a NAV ellenőrzések sem hatnak kedvezően.9 

Ennek azonban lesz kedvező vetülete is, mert a szektor megtisztul és a nem teljesen 

szabályosan működők bezárnak.  A cégünk kezdettől fogva minden téren szabályosan kíván 

működni (l. online pénztárgépek használata, nyugtaadás, számlázás kérdése stb.), és ezt 

elvárjuk az alkalmazottainktól is. A szférában országosan másik gond a munkaerőhiány, ami 

esetünkben nem okoz gondot, mert indulásunk esetén meglesz a csapat. 

 Kiskunhalason a város nagyságához képest sok szórakozóhelye, étterme van, de 

olyan kulturális intézmény, ahol egyszerre tudnak kávézni, szórakozni, egy előadást 

megtekinteni, nem hogy a városban, de még a környékén sincs. Gondot jelent az, hogy a 

kiskunhalasiak többsége a megszokott, saját „törzshelyére” tér be rendszeresen. Így 

elsőként azokat az embereket kell elérni, akik nyitottak az újra, és készek új helyet is 

kipróbálni. Az ő megnyerésük kulcsfontosságú, mivel a szájpropaganda ilyen kistelepülésen 

a legjobb reklám. Célunk az, hogy, akik egyszer ellátogatnak hozzánk, új „törzshelyként” 

minket válasszanak. Különösen bízunk abban, hogy helyi lakosok révén, az emberek már 

az ismeretség miatt, az ismerős arcok miatt is betérnek hozzánk. Mind az alkalmazottak 

barátai, mind a jövőbeli fellépők családtagjai egy lehetőség arra, hogy új embereket 

szerezzünk, akik ellátogatnak majd a kávézóba. 

 A város, a közvélemény bizalmát igen nehéz elnyernie egy új cégnek. A jótékonysági 

estek szervezésével, az ifjú tehetségek támogatásával próbálunk minél nagyobb szimpátiát 

                                                           
8 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1508.html  
9 http://blog.bisnode.hu/gazdasag/vendeglatoipar-az-epitoipar-es-feldolgozoipar-lesznek-2015-ben-
legkockazatosabb-szektorok/  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1508.html
http://blog.bisnode.hu/gazdasag/vendeglatoipar-az-epitoipar-es-feldolgozoipar-lesznek-2015-ben-legkockazatosabb-szektorok/
http://blog.bisnode.hu/gazdasag/vendeglatoipar-az-epitoipar-es-feldolgozoipar-lesznek-2015-ben-legkockazatosabb-szektorok/
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kelteni az emberekben. Végső cél, hogy később szponzorok, alapítványok, egyesületek tagjai 

térjenek be hozzánk, növelve ezzel a forgalmat és támogatva ezzel a fellépőinket. 

Fontos a fogyasztók, vagyis a vendégek tájékozottsága, hogy minél többen tudjanak 

a létesítményről. Főleg a fiatalok, a középkorosztály megfogása számunkra a cél, hiszen ők 

azok, akiket leginkább le lehet kötni egy kulturális rendezvénnyel, vagy ők azok, akik egy 

hétköznap is beülnek, ellátogatnak egy kávézóba. Külön célcsoportunkat képezik majd a 

diplomások. Számuk a kiskunhalasi térségben 4300 fő, míg a kiskunmajsai járásban 1325 

fő. A siker érdekében olyan marketingrendszert kell kidolgoznunk, hogy „darabszámra” 

ismernünk kell, és a kommunikációnk során el is kell majd érnünk e célcsoportunk tagjait. 

Az ő színvonalas kiszolgálásuk, az ő igényeiknek való megfelelés kell, hogy ösztönözzön 

mindenkit, aki majd a Kft-ben dolgozik.  

 Kiskunhalason és környékén viszonylag sok konkurens cég van. Legjelentősebbek 

közé a Dance Tuning Disco, Square Cafee és a Gomba Caffe közé tartozik. E 

szórakozóhelyek mindegyikének megvan a maga törzsközönsége. A Square Cafe az 

alapszolgáltatásán kívül alkalmanként élőzenés estét és karaoke partyt szokott rendezni. A 

Gomba Caffe diszkót és aktuális partikat. Sőt népszerű szalagavatók helyszíneként. A 

Dance Tuning Disco pedig a 20 éves múltja miatt jelent komoly konkurenciát, mivel ott a 

könnyű zenei, underground zenei életben nemzetközileg ismert fellépők is megjelennek. A 

disco számára gondot jelent, hogy a vidéki emberek szórakozási igénye átalakult. Egyre 

többen inkább a nyugisabb helyeket kedvelik, ahol le lehet ülni és csak a háttérbe szól a 

zene. Másrészt a sztárfellépők programját csak belépő szedéssel lehetne anyagilag fedezni, 

de erre pedig a válság óta nincs meg a környéken a fizetőképes kereslet.10   

 Számunkra hátrány lehet, hogy egy új dologgal állunk elő, amit nem sokan ismernek, 

de ebből pár év múlva már előnyt is kovácsolhatunk. A fiatalok többsége jobban szeret 

nagyobb városokban (Szeged, Budapest, Kecskemét) szórakozni, és nem veszik figyelembe 

a saját városukban lévő lehetőségeket. Az, hogy meglássák és felfigyeljenek egy új helyre, 

ahol ugyanúgy tudnának szórakozni, mint például Szegeden, sok idő kell. Kiskunhalason, a 

régióban és az egész országban megszámlálhatatlan mennyiségű kávézó, szórakozóhely 

működik. Terveink között sem országos, sem régiós szintű terjeszkedés nem szerepel. 

Tevékenységünk Kiskunhalas és vonzás körzetére korlátozódik elsősorban.  

                                                           
10 http://soundhead.hu/portal/irasok/interjuk/celkeresztben-a-dance-tuning-disco.html  

http://soundhead.hu/portal/irasok/interjuk/celkeresztben-a-dance-tuning-disco.html
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SWOT analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 

- sokoldalú szolgáltatás 

- zártkörű rendezvényekre alkalmas 
pincehelység 

- egyedi programok 

- az épület a városközpontban 
helyezkedik el 

- Az épület a főút mellett, jól látható 
helyen, iskolákhoz, vasútállomáshoz 
közel található 

- Olcsó árak 

- Változatos italakciók 

- A városban a vendégszeretetükről jól 
ismert alkalmazottakkal dolgozunk 

- Van dohányzásra alkalmas terasz 
helység 

- sok egyéb vendéglátó ipari egység van a 
környéken 

- kevés a reklámköltségre való ráfordítás 

- kicsi a kávézó belső tere 

- új vállalkozás, így gyenge a piacon 

- Az italakciók vonzó tényezőt jelentenek, 
ugyanakkor a nem megfelelő célcsoport  

választás miatt ezek népszerűsége csökken. 
-  A nem megfelelő kommunikációs 
csatornák alkalmazása felesleges költést 
jelent.  

Lehetőségek Veszélyek 

- belső tér átépítésre alkalmas, 
helynagyobbítás céljából 

- A megfelelő kommunikáció segítségével 
még ismertebbé tehető szórakozóhellyé 
válhat. 

- jótékonysági estekre, kulturális 
eseményekre igen vevők a halasi 
emberek 

- a jótékonysági estekkel nagyobb cégek, 
egyesületek, támogatók bevonzása 

- Az épületet lakótelepek veszik körül, így 
a hangzavar sokszor problémát okozhat 

- A régi kávézó rossz híre hatással lehet 
az új helyre 

- A tervezett változtatások nem nyerik el 
a vendégkör tetszését.  

- Más kávézók, szórakozóhelyek nagyobb 
vendégkörrel rendelkeznek 

 

A fogyasztók és a lehetséges vásárlói kör 

 

 Elsődleges fogyasztónak számítanak azok az emberek, akik az előző kávézóba 

minden nap bejártak, illetve azok, akik ismerik az alkalmazottakat, vagy a tulajdonosokat. 

Ide sorolhatnánk még azokat a fiatalokat, akik fellépőként térnek be hozzánk, illetve a 

barátaikat, családjaikat, akik a támogatási szándékunkat látva, valószínűleg hétköznap is 

ellátogatnak hozzánk. Akik szeretik a kultúrát és a jótékonysági eseményeket, szintén 

visszajáró vendégeink lesznek. Másodlagos fogyasztónak, az idősebbek számítanak, hiszen 

hamarabb látogatják meg egymást az otthonukban, minthogy ellátogassanak egy kávézóba. 
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Pár év múlva reméljük, hogy az elsődleges fogyasztók közé sorolhatjuk majd a nagyobb 

egyesületek és alapítványok vezetőit, akik hétről-hétre kíváncsiak lesznek a pénteki 

műsorokra, a tehetségekre.  

A vállalkozásunknak, mint ahogy korábban is említettük, célja, hogy a kultúrára és a 

szórakozásra vágyók számára igényes, kulturált helyett biztosítson, illetve hétköznapokon 

egy kávézó szolgáltatásait biztosítsa. Tehát a vendéglátóipar területén kívánja kielégíteni a 

fogyasztói igényeket, szükségleteket. Megpróbáljuk tehát a résmarketing stratégiát11 

alkalmazni abban bízva, hogy lesz akkora piacunk, amely eltartja majd a kávézónkat. A nagy 

verseny miatt a gyors behatolás stratégiáját alkalmazzuk. Tehát a versenytársainkhoz képest 

alacsonyabb áron indítunk, és akciókkal próbáljuk meg a szükséges piaci részesedést 

megszerezni. Ennek hátterében ugyanis az áll, hogy a célcsoportunk a középosztályhoz 

tartozik, amely különösen a vidéken a társadalmi szintjének a megtartásáért küzd.12 Így 

abban bízunk, hogy az alacsony induló ár rövid időn belül nagy volumenű értékesítést 

eredményez, és lesz akkora bevétel, hogy az alacsony árak ellenére az új termék, illetve az 

új szolgáltatás megfelelő marketingtámogatást kapjon. Ennek azonban az a hátránya, hogy 

a kezdeti időszakban alacsony a képződő nyereség, így a befektetett eszközök megtérülése 

alacsonyabb lehet. Másrészt félő, hogy az alacsony ár miatt a fogyasztók az alacsonyabb 

minőségre asszociálnak majd.13                                          

  Szolgáltatásról lévén szó, ezért a 7P módszert alkalmazása szükséges 

Termék 

A kávézónk termékpolitikájának ismertetésekor Kotler termékhagyma modelljét 

használom fel. 14 A termék alaphasznossága esetünkben az, hogy a fogyasztó barátaival, 

ismerőseivel a kávézónkban elfogyaszt egy kávét, teát, üdítőt, vagy egy sört. Az alaptermék 

pedig esetünkben a sokoldalú kávé különlegességek, teafélék, sütemények, illetve üdítők 

felszolgálását jelenti udvarias kiszolgálással és kulturált körülmények között megfelelő 

csészékben, tányérokban. Az elvárt termék esetünkben azt jelenti, hogy helyet adunk helyi 

kulturális, vagy társadalmi rendezvényeknek is, mint például egy szalagavató. A 

                                                           
11 Philip Kotler – Kevin Lane Keller (2012): Marketingmenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, 355-356.   
12 MTA TK – GFK. Osztálylétszám2014. 

http://www.gfk.com/hu/documents/20140612_gfk_mta%20tk_oszt%C3%A1lyl%C3%A9tsz%C3%A1m%202014.
pdf   
13 Rekettye Gábor (1999b): Az ár a marketingben. Budapest, Műszaki Kiadó, 133-134.  
14 Kotler – Keller (2012): 376.  
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kiterjesztett termék esetünkben azért fontos, mert a termékek közötti verseny ezen a 

területen zajlik. A vállalkozásunk esetében idetartozik majd a péntek esténkénti kulturális és 

szórakoztató események különböző fellépőkkel, táncestekkel, musical énekesekkel. 

Továbbá jótékonysági esteket tartanánk, ahol a fellépő fiatal művészek számára gyűjtenénk 

adományokat miközben a belépőkkel, valamint a forgalomnövekedéssel emelkedne a 

bevételünk. Potenciális termékként jelenik meg majd, hogy egyik teremben esetleg 

valamelyik fiatal művész számára kiállítási lehetőséget biztosítanánk.  

Az egyes kiterjesztett termékekkel más és más célcsoportot érünk el. A jótékonysági 

és kulturális estekkel igyekszünk minden korosztály számára megfelelő szórakozási 

lehetőséget biztosítani. Az idősebb korosztály péntek esténként igazán színvonalas 

műsorokat tekinthet meg a kávézó egyik részén, a fiatalabb, illetve középkorosztály számára 

a műsorok után biztosítjuk a kulturált szórakozást a kávézó pincéjében, ahol egy remek dj 

szolgáltatja majd az különböző igényeknek megfelelő zenét. A termékpolitikánk fontos 

részterületét képezi a rendszeres piackutatás, és elégedettségi vizsgálat. Kvalitatív és 

kvantitatív eszközökkel igyekszünk minél alaposabban megismerni a törzs, az alkalmi, 

valamint a potenciális vendégeink ízlését, illetve igényeit mind a felszolgált termékek, mind 

pedig a kulturális és szórakoztató programjaink irányában. 

A termékpolitikánkban kulcsszerepet tölt majd be a márkaépítés. Úgy szeretnénk 

bekerülni a kiskunhalas és környéki emberek tudatában, mint az a hely ahol igényesen és 

kulturáltan lehet szórakozni, kikapcsolódni, illetve beszélgetni. Így gondosan megtervezzük, 

megterveztetjük a cégünk arculatát beleértve a logót, a helyet, berendezést, és azokat a 

kulcselemeket (betűtípus, grafikai elemek), amelyek a marketingkommunikációnkban 

megjelennek majd. Célunk ugyanis az, hogy a logó láttán a környék lakosainak egyből a 

Rajcsa Kávézó jusson az eszébe. Fontos, hogy árulkodjon a kulturális eseményekről és a 

kávézó szolgáltatásairól is.  

Ár 

Ahogy említettük, új versenyzőként a gyors behatolás stratégiáját követjük. Így az 

árak meghatározásakor igazodnunk kell a versenytársak árképzéséhez. Nem szabad 

drágábbnak lennünk. Kezdetben nagy akciókkal, alacsony árakkal várjuk a vendégeket. Bár 

felvetődhet a lélektani ár (9-essel végződő árak) használata. Úgy véljük azonban, hogy ez az 

árképzés bár árkicsinyítésre használható, de félő, hogy az alacsony minőségre asszociál. Ezt 

mi nem szeretnénk, mert mind a programok mind pedig a szolgáltatás területén az 
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igényességre törekszünk, amely megfizethető a környéken élők számára. Így az alacsony 

árakkal történő akciók átmeneti jellegűek, és a cél, hogy a törzsközönség megszilárdulása 

után ottani szinthez viszonyítottan közepes árfekvésű kávézó legyünk.  

Hely 

Az üzletnek természetesen a tevékenységhez szükséges engedélyekkel rendelkeznie 

kell. Így beszerezzük az önkormányzat által kiadott működési engedélyt, illetve az ÁNTSZ 

által megadott közegészségügyi, illetve a tűzoltósági és rendőrségi engedélyt. A kávézót 4 

részre oszthatjuk. Rendelkezik egy terasszal, amit egy hatalmas sátor jellegű építmény fed, 

így az időjárástól függetlenül, bármikor lehet használni és a bejárattól 5 méterre már 

megengedett a dohányzás. A terasz közepén helyezkedik el a „színpad”, ami a fellépések, 

rendezvények lebonyolítását szolgálja. Az épületbe belépve található egy pult és egy 

bokszokkal berendezett helység. Az emeleten 3 kisebb szoba van, az egyik a szeszes italok 

tárolására szolgál, a másik kettő irodaként működik. A pincében pedig egy italpult, egy dj 

pult és egy nagy tánctér várja a vendégeket. A mosdók a földszinten helyezkednek 

A hangzavar problémáját a felújításokkal próbáljuk majd orvosolni teljes 

hangszigeteléssel. Így remélhetőleg a kávézó nem fogja zavarni a lakótelepeken élők 

nyugalmát. A belső és külső tér festését pedig igyekszünk úgy alakítani, hogy elnyerje a 

célcsoportunk tetszését. Mivel kicsi a kávézó belső tere, a felújításoknál figyelünk majd arra 

is, hogy milyen térhatás növelő praktikákkal tudjuk növelni a helyet, illetve olyan bútorokat 

szerzünk be, amik kevés helyet foglalnak, mégis sokan elférnek egy asztalnál.  

Ösztönzéspolitika 

A környéken sok vendéglátó ipari egység van, ezért színes programokkal, 

jótékonysági estekkel igyekszünk felhívni magunkra a figyelmet, és megszerezni a hosszú 

távú működéshez szükséges piaci részesedést. Reméljük, hogy 5-10 év múlva környék 

meghatározó kávézójává válunk. A jól megválasztott kommunikációs eszközökkel 

ismertebbé tehetjük a helyet, például hirdetésben feltüntetni az italakciókat, illetve az 

aktuális eseményekre felhívni a figyelmet. Jeleznünk kell továbbá azt is, hogy lehetséges 

zártkörű rendezvényeket is szervezni a pincehelységben.  

A kávézónk esetében a legfontosabb hirdetési mód a helyi 

tömegkommunikációs eszközökben történő hirdetés. Így a kiskunhalasi Tv-nél fő 

műsoridőben hirdetünk, mivel regionális Tv ezért nemcsak a helyi lakosok láthatják, hanem 
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a környező falvak lakosai is. Továbbá két térségi újságban hirdetünk. Az egyik a Halasi 

Tükör, a másik pedig a Szuperinfó. Fontos eszköznek számítanak még a forgalmas 

közlekedési helyekre kihelyezett plakátok. Így a például a vasútállomásra, busz 

pályaudvarra, a középiskolák környékére, a város központjában (mozi, Művelődési 

Központ) tervezzük a plakátok kihelyezését. Szórólapokat nem nagy mennyiségben 

készítettünk, mert tapasztalataink szerint az emberek olvasás nélkül eldobják. Egy-két 

forgalmasabb helyen (szolárium, kozmetikus, fodrászok, cukrászda) azonban hagyunk 

párat. Marketingkommunikációs eszközként használhatjuk még a saját tulajdonban lévő 

gépkocsikat úgy, hogy matricaként felhelyezzük rá a kávézó logóját. A célcsoportunkban 

már elég fontos szerepet tölt be az internet és a közösségi média, ezért a Facebookban, 

Instagramban, valamint a kör-emailezésben rejlő lehetőségeket is felhasználjuk. A 

Facebookon és az Instagramon naponta osztunk meg valami aktuális hírt, míg a 

köremailekben az aktuális akciókra hívjuk fel a feliratkozottak figyelmét. A kávézónknak 

ezenfelül lesz honlapja is. Utolsóként említem, de nagy szerepet fog játszani a 

marketingkommunikációkban az, hogy a kulturális rendezvényeinkre ingyenes belépést 

biztosítunk a sajtó képviselőinek, illetve mi a tulajdonosok is minden lehetőséget 

megragadunk, hogy hír formájában pozitívan jelenjünk meg a helyi és a régió 

tömegkommunikációs eszközeiben.  

 

Emberi tényezők 

 A vendéglátásban az emberi tényező kulcsszerepet játszik. Így gondosan válasszuk 

ki a munkatársainkat. Ahogy korábban említettük terveink szerint mindegyik munkatársunk 

sok éves szakmai tapasztalattal, illetve jó referenciákkal rendelkezik. Fontos szempont az, 

hogy mivel az alkalmazottak a fizetésük mellett borravalóra és árrésre dolgoznak, ezért arra 

is figyelnünk kell, hogy egy egész napi munka után ne üres kézzel menjenek haza. Ugyanis 

kulcskérdés számunkra is az, hogy normális körülmények között éljenek meg, és szeressék 

a munkahelyüket. Ugyanis ők sokat tehetnek azért, hogy a törzsvendégek száma 

gyarapodjon.  
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Tárgyi elemek 

A technológia fejlődésével mi is próbálunk lépést tartani. Az új törvényeknek 

megfelelően már online pénztárgéppel bonyolítjuk le a vásárlásokat, a hang technikus 

biztosítja a műsorok alatt a fény és hangrendszer tökéletes működését, illetve a disco részleg 

tökéletes hanghatásait. Az irodák modern kommunikációs eszközökkel lesznek felszerelve 

(helyi számítógép-hálózat, Internet-csatlakozás, telefon, fax). Továbbá biztosítjuk 

vendégeink számára az ingyenes wifi lehetőségét. Külön „kávézói”telefonnal rendelkeznek 

majd az alkalmazottak, melyet csak asztalfoglalás céljából, árumegrendelés lebonyolítására 

vagy egyéb a céggel kapcsolatos dolgok intézésére (természetesen ide tartozik a 

távozásukkor hívott taxi, ételrendelés stb.) használhatnak. Lehetőséget kívánunk még arra 

is adni, hogy a vendégeink interneten keresztül is helyet foglalhassanak. 

Folyamat  

 A vendégek kávézóba történő belépésétől kezdve, egészen a kávézó elhagyásáig 

figyelnünk kell arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás a lehető legmegfelelőbb legyen 

számukra. Különösen a vendégek fogadása, rendelésének a felvétele, kiszolgálása, a fizetés 

lebonyolítása, valamint az elköszönés jelenti a leglényegesebb területet. A készpénzfizetés 

mellett lehetővé kívánjuk tenni a bankkártyával és a SZÉP kártyával történő fizetés 

lehetőségét is. Igyekeznénk egy olyan adatbázist is létrehozni, amelyben az egyes 

vendégeinkkel kapcsolatos marketing szempontból fontos információkat rögzítenénk. 

Ezen kívül kvalitatív és kvantitatív eszközökkel is rendszeresen mérnénk elégedettségüket, 

kívánságukat, hogy szolgáltatásunk minél jobban megfeleljen az elvárásaiknak.  

V. Működési terv 
 

A Rajcsa Kávézó, mint ahogy a nevében is benne van, kávézóként fog üzemelni 

Kiskunhalas belvárosában. Nyitva tartása hétfőtől pénteking: reggel 7órától este 10-ig, 

pénteken 7 órától hajnali4-ig, szombaton reggel 9-től hajnali 2-ig és vasárnap reggel 9-től 

este 10-ig. Minden pénteken előre bejelentett rendezvények kerülnek megtartása. A 

kávékülönlegességek mellett, üdítőitalokat, szeszes italt, és apró ropogtatnivalókat 

árusítanánk.  
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Nyitva tartás: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

07-22 07-22 07-22 07-22 07-04 09-02 09-22 

 

Kapcsolati tőkénk miatt a beszállítók már meglennének. Egy részük már az egykori 

sörözőnek is szállított termékeket, és pontos, valamint megbízható partnereknek 

bizonyultak. Így sikerült megbeszélni velük, hogy a jövőben mi is számíthatunk rájuk.  

Továbbá megígérték, hogy a nagyobb események alkalmával biztosítanak kedvezményeket, 

illetve promóciós nyereményeket nekünk is, ami lehetővé teszi számunkra is, hogy ital 

akciókkal kedveskedjünk majd vendégeinknek.  

VI. Szervezeti terv 
 

 A vállalkozás sikere, a vásárlók, a fogyasztók elégedettségében tükröződik. Ebben a 

szakmában, ez az alkalmazottakon keresztül nyilvánul meg. A Rajcsa Kft. alkalmazottjai a 

vállalkozás tevékenységi körének megfelelő szakembereiből állnak majd. Az általunk 

megvásárolt helyiségben (ami régen söröző volt) baráti kapcsolatban álltam az 

alkalmazottakkal, és tudtam, hogy a vásárlók nagyon elégedettek velük, így továbbra is 

felszolgálóként dolgoznának, csak most már nálunk. Tudnak azonosulni az új célunkkal, 

segítőkészek a programok szervezésében, lebonyolításában. Ismerik a régi vendégkört, a 

kapcsolati tőkéjük igen gazdag. A megjelenésük, jellemük, képzettségük és a gyakorlatuk is 

megfelelő. A cég üzemeltetéséhez összesen 6 emberre van szükségünk: 

- 3 pultos, felszolgáló (egymást váltva, naponta egy) 

- 1 takarítónő (mindennap nyitás előtt) 

- 1 biztonsági őr (csak rendezvények alkalmával, pénteken este 10-től, hajnali 4-ig) 

- 1 hang technikus (csak rendezvények alkalmával, pénteken este 8-tól, hajnali 4-ig) 

A céget ketten üzemeltetjük, így a tulajdonosok közötti bevételi megosztás 

egyértelműen 50-50%. Én intézem a pénzügyeket, az árurendelést és a programok 

előkészítését, míg az üzlettársam felügyeli az alkalmazottak munkáját, a kávézó operatív 

tevékenységét. 
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A felelősségnek és a hatásköröknek összhangban kell lenniük az üzleti folyamatok 

lebonyolításához. Szerencsére az alkalmazottak a régi kávézóban is tudták, hogy mi a 

feladatkörük és, hogy ehhez milyen felelősség járul. Például ha a pultos nem kéri el a 

személyi igazolványt, vagy nem ad blokkot, akkor a kiszabott büntetés rájuk hárul, mivel 

kötelezve vannak arra, hogy 18 éven aluliaknak nem adhatnak ki alkoholt, illetve, hogy 

mindenkinek kötelesek blokkot adni. Az alkalmazottak hatásköre tisztázott, feladatuk 

egyértelmű. A társtulajdonosnak és nekem döntési hatáskörünk van, ellenőrzési és 

véleményezési jogkörrel rendelkezünk.  

Az vezetési-szervezési koncepcióban fontos a jó munkamegosztás, és az ebből 

származó illetékesség, szakmai hozzáértés. Személyiségtől való függetlenség melynek 

fontossága a tárgyilagosság és a jó ügykezelés. Mivel én régi baráti kapcsolatban vagyok az 

alkalmazottakkal, így a társtulajdonos ellenőrzi az ő munkájukat, beleértve a pénzügyeiket, 

a leadott pénzeket, hogy mindenki elvégezze a hatáskörének megfelelő feladatokat. A 

beszállítókkal, a rend védelmi szervekkel (rendezvények bejelentése, panaszok kezelése) 

pedig én tartom a kapcsolatot.  

VIII. Kockázatelemzés 

A versenytársak várható reakciója 

Amennyiben a piacra lépésünk sikeresnek bizonyul mindenképpen válaszlépésre 

ösztönzi a versenytársainkat. Valószínűleg kihasználva a nagyobb ismertségüket és piaci 

részesedésüket, valamint a szélesebb beszállítói kapcsolataikat, ezért félő, hogy akár 

árversenyre is sor kerül. Ők is akciókba kezdenek a vendégeik megtartása érdekében. 

Második lépésként valószínűleg ők is még színvonalasabb programokat igyekeznének 

megszervezni. Kérdés az, hogy a „helyi sztárok”fellépésére építenek majd, vagy máshonnan 

hívnak meg előadókat. Ennek kiküszöbölése érdekében igyekezni kell jó előre lekötni 

azokat a személyeket, akiket meg szeretnénk hívni. Másik fontos szempont, hogy 

megszerezzük még induláskor a helyi véleményformálók és politikusok (polgármester, 

önkormányzati képviselők) támogatását a kulturális rendezvényeinket illetően. Fontos 

szempont azonban az, hogy ezzel párhuzamosan egyik politikai szekértáborhoz se 

csatlakozzunk, hanem elérjük azt, hogy e rendezvények mindegyik irányzat számára pozitív 

legyen. Ez mindenképpen egy további kockázati tényező lesz.  
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Belső tényezők 

Kockázatot jelenthet az, hogy az anyagi erőforrásaink szűkösek. Így ha árversenyre 

kerülne sor, akkor túl hosszú ideig nem bírnánk el. Másik az, hogy kevesen dolgoznánk a 

cégben, ezért különösen a vezetőknek rendkívül széles területen kell minél gyorsabban 

tapasztalatot szerezniük. További kérdésként merül fel az, hogy mennyi ideig bírják a 

tulajdonos-vezetők a nagy pörgést, illetve képesek lesznek-e kiépíteni egy olyan rendszert, 

amely lehetővé teszi azt, hogy jelenlétük nélkül is jól működjön a kávézó. 

IX. Pénzügyi terv  
A vállalkozás beindításához az önrész 11 millió forint volt, a hitel pedig 3 millió 

forint, így a cég nyitómérlege 14 millió forint. Továbbá egyikünk pályázni készül az 

álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására amennyiben sikeres lesz, azt fejlesztésre 

kívánjuk költeni.  

Induló, egyszeri költségek a következők lesznek: 

- Cégalapítás költségei (ügyvédi díj, bejegyzési illeték, székhely ellenőrzés): 

150 000 forint. 

- Engedélyek: 250 000 

-  Ingatlan megvásárlása, illeték kifizetése: 9 500 000 forint 

- Berendezések: 800 000 forint 

- Felújítás: 1 000 000 forint 

- Technikai berendezések: 250 000 forint 

Összesen: 11 950 000 forint 

Havi fix költségek  

Rezsiköltség 100 000 Ft 

Reklám költsége (az első három hónapban havonta 150 000 
forintot szánunk a marketingkommunikációra) 70 000 Ft 

Internet, telefon, weboldal 30 000 Ft 

Alkalmazottak fizetése és járulékai (2 ügyvezető, 3 alkalmazott, 1 
részmunkaidős, 2 megbízásos jogviszonnyal rendelkező személy) 1 600 000 Ft 

Könyvelő és egyéb adminisztrációs költségek 100 000 Ft 

Összesen  1 800 000. Ft 
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A változó költségek (italok, kávék, teák, ropogtatni valók, egyszerű sütemények stb.) 

alakulása nagymértékben függ a fogyasztás mértékétől. A palackozott üdítőitalok esetében 

nagyobb, míg a kávék, teák vagy az általunk készített limonádék esetében kisebb összegekről 

beszélhetünk. Ahogy a korábbiakban említettem a fellépők nem jelentenek külön 

költségtételt, mert őket az összegyűjtött adományokból szeretnénk kifizetni. Az egyszerűbb 

kalkuláció érdekében úgy számolunk, hogy az elfogyasztott termékek utáni bruttó bevétel 

20%-át teszik majd ki a változó költségek. A bevételből levonjuk a 27%-os ÁFA-t, a 2%-os 

iparűzési adót, illetve a 10%-os Társasági adót. Az Áfa és a társasági adót (előleget kell 

fizetni) havonta, míg az iparűzési adót évente vonjuk le a bevételből.   

A bevételünk nagymértékben függ a napi forgalomtól, hogy miből mennyit sikerül 

eladnunk. A pénteki műsorokra a belépő 1000 forint lesz, amivel majd ingyenesen 

lemehetnek a pincehelységben megrendezett buliba. Tapasztalataink szerint fogyasztásból 

keletkező heti árbevétel elérheti a 1 000 000 forintot. Természetesen az árbevétel összege 

nagymértékben függ, hogy hónap elején, vagy végén vagyunk. Ezért kell figyelnünk arra, 

hogy nagyobb előadásokat akkor rendezzünk, amikor az emberek már megkapták a 

fizetésüket. Kalkulációnkban úgy számolunk, hogy a forgalom fokozatosan éri el a heti 

1 000 000 forintot.  

  



19 
 

Cash-flow 

 

 Az elkövetkező táblázatokban a vállalkozásunk várható (tervezett) cash-flow 

áramlását láthatjuk. Az első két év lesz a legkritikusabb, ezért ott havi lebontásban, majd 3 

évtől éves lebontásban nézzük. 

  0 1 hónap 2 hónap 3 hónap 

Készpénz a hónap 
elején  3 450 000 2 001 000 800 500 

Bevételek  700 000 1 150 000 1 500 000 

Fogyasztás  400 000 800 000 1 100 000 

Belépők és egyéb 
bevételek  300 000 350 000 400 000 

Kiadások  2 159 667 2 361 167 2 515 667 

Fix költségek  1 880 000 1 880 000 1 880 000 

ÁFA  189 000 310 500 405 000 

Változó költségek  80 000 160 000 220 000 

Eszközök vásárlása  0 0 0 

Amortizáció (havi 
lebontásban)  10 667 10 667 10 667 

Adóalap  - 1 459 667 -1 211 167 -1 015 667 

TAO  0 0 0 

Helyi Iparűzési adó  0 0 0 

Amortizáció  10 667 10 667 10 667 

Eredmény  - 1 449 000 - 1 200 500 - 1 005 000 

Kezdő beruházás 
költsége 10 550 000    
Ingatlanvásárlás és 
felújítás 9 500 000    
Berendezések és 
technikai eszközök 800 000    
Cégalapítás költségei, 
engedélyek 250 000    
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  4 hónap 5 hónap 6 hónap 7 hónap 8 hónap 

Készpénz a hónap elején - 204 500 - 934 000      - 1 468 000      - 1 896 000      - 2 218 000      

Bevételek 1 850 000  2 200 000       2 400 000      2 600 000      2 800 000      

Fogyasztás 1 400 000  1 700 000      1 900 000      2 100 000      2 300 000      

Belépők és egyéb bevételek 450 000  500 000      500 000      500 000      500 000      

Kiadások 2 590 167  2 744 687      2 838 667      2 932 667 3 026 667      

Fix költségek 1 800 000  1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      

ÁFA 499 500  594 000      648 000       702 000      756 000      

Változó költségek 280 000  340 000      380 000      420 000      460 000      

Eszközök vásárlása 0 0        0        0        0        
Amortizáció (havi 
lebontásban) 10 667  10 667 10 667  10 667 10 667 

Adóalap - 740 167 - 544 687      -438 667      - 332 667      - 226 667      

TAO 0 0        0         0         0        

Helyi Iparűzési adó 0  0        0         0          0        

Amortizáció 10 667 10 667 10 667  10 667 10 667 

Eredmény - 729 500 - 534 000      - 428 000      - 322 000      -216 000      
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  9 hónap 10 hónap 11 hónap 12. hónap 
1. év végén 
Összesen 

Készpénz a hónap 
elején - 2 434 000      -  2 544 000      - 2 548 000      - 2 446 000      

 
- 2 543 533  

Bevételek 3 000 000      3 200 000      3 400 000      4 100 000      
28 900 000 

Fogyasztás 2 500 000       2 700 000      2 900 000      3 400 000      23 200 000 

Belépők és egyéb 
bevételek 500 000      500 000      500 000      700 000      

5 700 000 

Kiadások 3 120 667      3 214 6667      3 308 667      3 754 667      34 411 004 

Fix költségek 1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      21 840 000 

ÁFA 810 000      864 000      918 000      1 107 000      7 803 000 

Változó költségek 500 000      540 000      580 000      680 000      4 640 000 

Eszközök vásárlása 0       0        0      0     0 

Amortizáció (havi 
lebontásban) 10 667      10 667      10 667      10 667      

128 004 

Adóalap - 120 667      -14 667      - 91 333      345 333      - 5 511 004 

TAO  0     0        0       0 0 

Helyi Iparűzési adó  0         0        0      578 000      578 000 

Amortizáció 10 667      10 667      10 667      10 667      128 004 

Eredmény - 110 000      -4 000      102 000      -99 533      - 6 020 367 

A TAO egész évben 0 lesz, mert az éves adóalap negatív szám lesz. 
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  13 hónap 14 hónap 15 hónap 16 hónap 17 hónap 18 hónap 

Készpénz a hónap 
elején 

- 2 511 000      -  2 418 135       - 2 229 870  - 1 946 206 - 1 614 843  - 1 235 780 

Bevételek 

3 400 000      3 600 000      3 800 000      3 900 000      4 000 000      4 100 000      

Fogyasztás 

2 900 000      3 100 000       3 300 000      3 400 000      3 500 000      3 600 000      

Belépők és egyéb 
bevételek 

500 000      500 000       500 000      500 000      500 000      500 000      

Kiadások 

3 308 688      3 402 669  3 496 670     3 543 671  3 590 672     3 637 673     

Fix költségek 

1 800 001      1 800 002       1 800 003      1 800 004      1 800 005      1 800 006      

ÁFA 

918 000      972 000       1 026 000      1 053 000      1 080 000      1 107 000      

Változó költségek 

580 000      620 000       660 000      680 000      700 000      720 000      

Eszközök vásárlása 

0 0 0 0 0      0 

Amortizáció (havi 
lebontásban) 

10 667      10 667       10 667      10 667      10 667      10 667      

Adóalap 

91 332 197 331 303 330 356 329 409 328 462 327 

TAO 

 9 133        19 733 30 333 35 633 40 933 46 233 

Helyi Iparűzési adó 

 0      0 0 0 0  0        

Amortizáció 

10 667      10 667       10 667      10 667      10 667      10 667      

Eredmény 

92 886      188 265      283 664 331 363 379 062 426 761 
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  19 hónap 20 hónap 21 hónap 22 hónap 23 hónap 24 hónap 
2. év 
Összesen 

Készpénz a 
hónap elején - 809 019      -  334 559      187 601      757 459 1 375 017      1 992 574      

1 703 630 

Bevételek 4 200 000      4 300 000      4 400 000      4 500 000      4 500 000      4 900 000      
49 600 000 

Fogyasztás 3 700 000      3 800 000      3 900 000      4 000 000      4 000 000      4 200 000      43 400 000 

Belépők és egyéb 
bevételek 500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      700 000      

6 200 000 

Kiadások 3 684 674 3 731 675 3 778 676 3 825 677 3 825 678 4 130 679 43 957 082 

Fix költségek 1 800 007      1 800 008      1 800 009      1 800 010      1 800 011      1 800 012      21 600 078 

ÁFA 1 134 000      1 161 000      1 188 000      1 215 000      1 215 000      1 323 000      13 392 000 

Változó költségek 740 000      760 000      780 000      800 000      800 000      840 000      8 680 000 

Eszközök 
vásárlása 0       0       0   0       0       0       

0 

Amortizáció (havi 
lebontásban)  10 667      10 667       10 667      10 667      10 667      10 667      

285 004 

Adóalap 515 326 568 325 621 324 674 323 674 322 769 321 5 642 918 

TAO 46 233 51 533 56 833 62 132 67 432 76 932 564 292 

Helyi Iparűzési 
adó 0      0        0    0        992 000      

992 000 

Amortizáció  10 667      10 667       10 667       10 667       10 667      10 667      128 004 

Eredmény 474 460 522 160 569 859 617 558 617 557 -288 944 4 214 631 

 
 

  3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 

Készpénz az év 
elején 1 703 630      6 737 830      6 677 170      6 648 084       8 853 570      

9 460 020 

Bevételek 54 000 000      55 620 000      57 288 600      59 007 258       60 777 476      
 

Fogyasztás 48 000 000      49 440 000      50 923 200      52 450 896       54 024 423       

Belépők és egyéb 
bevételek 6 000 000      6 180 000      6 365 400      6 556 362       6 753 053      

 

Kiadások 47 542 000      55 231 400      57 272 282      56 469 890       58 475 927       

Fix költségek 22 560 000      26 124 000      27 267 720      28 445 752       29 659 124       

ÁFA 14 580 000      15 017 400      15 467 922      15 931 960       16 409 918       

Változó költségek 9 600 000      9 888 000      10 184 640      10 490 179       10 804 885       

Eszközök vásárlása 0        3 000 000      3 000 000      0           0         

Egyéb beruházás 
(épületkarbantartás,  

                          
500 000      500 000      250 000      500 000        500 000      

 

Amortizáció  
                     
302 000      702 000      1 102 000      1 102 000        1 102 000      

 

Adóalap 6 458 000      388 600      16 318      2 537 368        800 000       

TAO 645 800      38 860      1 632      253 737        80 000       

Helyi Iparűzési adó 1 080 000      1 112 400      1 145 772      1 180 145         1 215 550       

Amortizáció 
                     
302 000      702 000      1 102 000       1 102 000        1 102 000      

 

Eredmény 
                       
5 034 200      -60 660      - 29 086       2 205 486         606 450      
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A harmadik évtől kezdve évente 500 000 forintot szánunk az épület és egyéb dolgok 

karbantartására, pótlására. Amennyiben túléljük az első három évet, elkerülhetetlennek 

mutatkozik a negyedik évtől kezdve egy fizetés, illetve óradíj emelés bekalkulálása, ami emeli 

a fix költségeket. Ezt követően átlagosan évente 3%-kal kívánjuk emelni a béreket, 

juttatásokat. A negyedik évtől kezdve reméljük, hogy teljes kapacitással tudunk majd 

működni, és ezért az árbevételünk területén is évi 3%-os emelkedést prognosztizálunk. 

Anyagi okok miatt a vezetők a saját gépkocsijukat is céges célra használták, amely 

értelemszerűen elhasználódott, ezért a 4. és az ötödik évben 3-3 millió forintot erre a célra 

is költünk. Ez emeli az éves amortizáció, valamint a fix költségeket is (gépkocsi adó stb.).  

Fontos megemlítenünk, hogy amennyiben megnyerjük a pályázatra a 3 millió 

forintot, akkor kölcsönfelvétel nélkül meg tudjuk oldani a problémát. Amennyiben nem, 

akkor további 3 millió forint felvételére lesz szükség, ami kb. havi 60-70 ezer forinttal növeli 

a havi kiadásainkat a 4 hónaptól kb. a második év végéig, amikor is, ha a forgalom a terveink 

szerint alakul vissza tudjuk fizetni a kölcsönt. Ez mindenképpen a vállalkozás rizikófaktora. 

Természetesen a magas fix költségek miatt, ha a tényleges bevétel lényegesen alacsonyabb 

lesz, akkor váltságmenedzsmentre lesz szükség.  

Fedezeti pont számítása 

A cash flow értelmében eszközök vásárlása, illetve a fent említett fix költségemelés 

nélkül (lásd fizetés emelés a harmadik évben) évi lebontásban kb. 36 millió forint értékű 

fogyasztásra és kb. 6 millió forint egyéb (jegyek eladása stb.) bevételre van szükség, hogy 

finanszírozni tudjuk a vállalkozást. Ez heti lebontásban 692000 forint fogyasztási, illetve 

115 000 forint jegy eladásból, illetve egyéb bevételt jelent. Ez megítélésem szerint 

teljesíthető. A cashflow táblázat szerint a második év elején érjük ezt el. Amennyiben 

hitelfelvételre kerülne sor, néhány hónappal ez kitolódna.  

Netto jelenérték számítása 

A vállalkozást eredetileg 14 millió forintos kezdőtőkével terveztük elindítani. A cash 

flow táblázatunk szerint a 7. év végén 9 460 020 forint lesz a cash flow egyenlegünk. Ez 

elmarad a befektetett tőkétől. Amennyiben eladjuk az ingatlant és a személygépkocsikat, 

akkor hozzávetőlegesen ehhez az értékhez hozzá kell adnunk 13 millió forintot (10 millió 



25 
 

épület és 3 millió forint a két személygépkocsi. Így összesen 22 460 000 millió forint lesz a 

végösszeg. 

Ha az alternatíva költséget a kamatozó kincstárjegy éves hozama 2.5 % alapján 

végzem a számításomat, akkor a következő eredményt kapom a nettó jelenértékre.  

Ennek megfelelően: 

FV = 22 460 000 Ft , n = 7 év , r = 0.025 

   

PV = 
 nr

FV

1
 = = 4 894 817 Ft 

 E számítás szerint megéri elindítani a vállalkozást. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a vendéglátás az egy kockázatos vállalkozás, 

ezért én magasabb alternatíva költséggel számolnék. Jelen esetben, ezért érdemes volna egy 

legalább 5% körüli értékkel számolni. Ebben az esetben már 1 961 902 forintot kapunk, ami 

ismét pozitív szám. Tehát a számítások szerint érdemes belevágni a vállalkozásba. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy ez az összeg még a cégpénze, ami után adóznunk kell, ha ki 

akarjuk venni. Ugyanis a 14 millió befektetett összegből 11 millió saját tőke volt. Ha ezt is 

figyelembe vesszük, akkor a tényleges összeg lényegesen alacsonyabb. Másrészt 

cégvezetőként is kb. bruttó 250 ezer forint/hó havi jövedelmet szándékoztunk magunknak 

adni a cég túlélése érdekében. Így lehet, hogy pénzügyi kalkulációk szerint megéri elindítani 

a vállalkozást, de ha az egyéb tényezőket nézzük (pl. a stressz, nagyon sok munka) már én 

nem vágnék bele ebben a vállalkozásba.  

Összegzés 
 

Nagy lelkesedéssel kezdtem bele az üzleti terv kidolgozásába. A számok azt 

mutatják, hogy érdemes belevágni az üzletbe. Tudjuk azonban azt, hogy bármilyen jó üzleti 

tervet készünk a kiadásokat hajlamosak vagyunk alul, míg a bevételeket pedig felül tervezni. 

Így a valóság valószínűleg rosszabb számokat mutat majd. Személy szerint még abban az 

esetben sem vágnék bele ebbe az üzletbe, ha a cash flow táblázatunkba található számok 

ténylegesen bejönnének. Ugyanis ha figyelembe vesszük, hogy a kapott összeg után 
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adóznunk is kell majd, hogy a mienk legyen. Továbbá, hogy viszonylag alacsony havi 

jövedelmet kapnánk, de a vele járó felelősség annál nagyobb, akkor személy szerint nem éri 

meg ebbe a vállalkozásba belefogni. Kérdés az, hogy csupán tulajdonosként megérné-e 

számomra. A számokat nézzük akkor valószínűleg talán igen, de mivel csak ennyi 

megtakarított pénzem van, ezért más lehetőség után kell néznem. 
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