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Én, Lakos Péter teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen
szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat – az előírt
szabályoknak megfelelően hivatkozott részek kivételével – eredeti és
kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra vagy
közreműködőre nem támaszkodik.
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2. Bevezetés
Dolgozatom célja egy internetes vállalkozás üzleti tervének elkészítése, illetve annak
vizsgálata, hogy egyáltalán érdemes-e az általam tervezett vállalkozással piacra lépni. Az
alapötlet a könyvpiachoz kötődik, így elsőként a magyar könyvpiac elemzését végzem el, ahol a
vállalkozásommal versenyezni szeretnék. Ezt követően bemutatom az ötletemet, és annak üzleti
modelljét, majd leírom, hogy miben különbözik az általam felvázolt modell a jelenleg már
működő modellektől. Azonosítom a célcsoportokat, majd marketing tervet készítek a „Bibliosz”
márka bevezetésére. Összegyűjtöm a működéshez szükséges eszközöket, erőforrásokat, melyeket
aztán a szervezeti tervben egymáshoz rendelek. Végül az indulást követő három évre becslést
készítek a várható pénzáramlásokról, valamint felmérem a lehetséges kockázatokat, és rávilágítok
azok kezelhetőségére.
Üzleti tervem megírása során főleg kvalitatív kutatási eszközöket alkalmaztam, de
szakdolgozatom a másodelemzéseken kívül tartalmaz általam gyűjtött és kiértékelt adatokat is.
Igyekeztem mindenhol kiforrott, „best practice” módszertanokat alkalmazni, ahol viszont ez nem
volt megvalósítható, ott mindig részletesen leírtam az elemzés folyamatát.
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3. Vezetői összefoglaló
A legfrissebb kutatások szerint az internetes vásárlások száma, és az ebből következő
online forgalom töretlenül emelkedik. A sikeresen teljesített internetes rendelések összértéke
2010-ben már elérheti a ~130-135 milliárd Ft-os értéket, ami 35%-os növekedést jelent a 2009-es
évhez képest.1 Ez a jelenség, ha nem is ekkora léptékben, de az online könyvkereskedelemben is
megfigyelhető, annak ellenére, hogy 2009-ben a könyvek összforgalmának emelkedő irányvonala
megtört.2 Azaz a 2008-ban mért ~67 milliárd Ft-os könyvforgalom ~64 milliárd Ft-ra csökkent,
miközben az online könyvforgalom ~6,3 milliárd Ft-ról ~8,3 milliárd Ft-ra növekedett, és 2010ben nagy eséllyel meghaladja a ~10 milliárd Ft-ot is. Nemzetközi kutatások – 2008-as gazdasági
válság egyik eredményeként – a használt könyvek iránti kereslet élénküléséről, vagyis 8-10%-os
forgalomnövekedésről számolnak be, és sokan ezzel magyarázzák az új kiadványok iránti
lanyhuló érdeklődést.3
Azonban nem szabad megfeledkezni az egyre népszerűbb e-könyvekről sem, melyek
részaránya évről-évre szintén folyamatosan növekszik, de a tengerentúlon még így is csak ~35%-os szeletet hasít ki a könyvpiacból ez a szegmens.4 Amennyiben a növekedés üteme nem
lassul, úgy a könyvnyomtatásra épülő iparág(ak)at alapjaiban változtatja meg ez az új
technológia. Részesedésük egyelőre még nemzetközi szinten sem számottevő, de a kínálat
bővülése és a fogyasztáshoz szükséges eszközök árainak csökkenése a kereslet ugrásszerű
növekedését válthatja ki.
A magyarországi könyvpiacot erős verseny és magas koncentráció jellemzi, azaz a
forgalom jelentős része négy nagy áruházlánc: az Alexandra, a Bookline, a Libri és a Líra
kezében összpontosul, akik erős alkupozícióval bírnak a kiadókkal szemben, és részben ennek
köszönhetően ~40-50%-os haszonkulccsal dolgoznak.5 Ellenben a tervezett vállalkozásomnak –
üzleti modelljéből adódóan – nem csak a legnagyobb könyvkereskedőkkel kell szembeszállnia,
hanem a legnagyobb hazai aukciós portálokkal is, mint a Vatera és a TeszVesz, akik becsléseim
szerint könyvekből évente együttesen körülbelül 200 millió Ft átmenő forgalmat bonyolítanak
le.6 A célom ugyanis nem más, mint Magyarországon egy központi szerepet betöltő B2C, C2C
elektronikus kereskedelmi felület létrehozása és üzemeltetése az interneten, amely hatékony
eszközöket biztosít antikváriumok, könyvesboltok, könyvtárak, kiadók, valamint természetes
személyek számára új és használt könyveik adásvételéhez.
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Elsődleges célcsoportomat – durva becsléssel 1 000 vállalkozás7 – az antikváriumok,
könyvesboltok és kiadók jelentik, akik kereskedelmi tevékenységüket üzletszerűen végzik.
Másodlagos célcsoportomat a könyvtárak – körülbelül 3 5008 – és az iskolák jelentik, akik
alapvetően nem kereskedelmi céllal működnek, de alkalmanként potenciális ügyfeleivé válhatnak
tervezett vállalkozásomnak. Végül a harmadlagos célcsoportomba azokat a szereplőket soroltam,
akik feltehetően hirdetni szeretnének az e-piacteremen.
A vállalkozás vezetéséhez kezdetben elegendő egyetlen személy (én), aki hetente legalább
5 napot, és napi 8 órát dolgozik. Az e-piactér lefejlesztéséhez, a jogi és pénzügyi feladatok
ellátáshoz viszont külső szereplők időszakos közreműködésére, bevonására lesz szükség. Új és
állandó munkatársak felvétele csak külföldi terjeszkedés esetén válik esedékessé, de az egyes
régiók élére elegendő lesz csak egy-egy embert állítani.9
Optimális esetben a vállalkozásom már a 26. hónapban nyereségessé válik, és a 3. év
végére összesen több mint 20 millió Ft nyereséget könyvelhet el, viszont ehhez a 1. évben közel
20 millió Ft-os befektetés szükségeltetik, melynek közel ¾ részét szoftverfejlesztésre kell költeni.
A kiadások a 3. év végére megközelítőleg elérik a 34 millió Ft-ot, melynek kiegyenlítéséhez a
három év alatt legalább 680 millió Ft-os forgalomnak kell átfutnia a piactéren. Ha csak 5%-os
jutalékokkal számolok, és egyéb bevételekkel nem, akkor ez a teljes 2009-es magyarországi
könyvforgalom ~1%-a, illetve a 2009-es hazai online könyvforgalom ~8%-a.10
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4. A releváns piacok és iparágak elemzése
Tervezett vállalkozásom lehetséges fogyasztói körének feltérképezéséhez elsőként
megvizsgálom a magyarországi internetes vásárlók felhasználói szokásait, és a fogyasztói
szokásokat könyvvásárlásra vonatkozóan. Üzleti modellem alapvetően a nyomtatott könyvek
iránti kereslet lététől függ, ezért főként ezekkel kapcsolatos statisztikákat vizsgálok meg, és
egyben viszonyítási alapot teremtek a pénzügyi tervezéshez.

4.1. Magyarország online piacának körképe
A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2010 első negyedéves felmérései szerint
Magyarország 14 évesnél idősebb lakosságának több mint a 42%-a használja legalább havi
rendszerességgel az internetet, azaz körülbelül 3,6 millió fő. Közülük az elmúlt egy évben több
mint 1 millióan már vásároltak legalább egyszer az interneten. A tendencia egyértelműen azt
mutatja, hogy a rendszeresen online vásárlók aránya a jövőben tovább fog növekedni, de jelen
körülmények között úgy számolhatunk, hogy ebből az 1 millió főből kerülnek majd ki a portál
felhasználói és a vállalkozás ügyfelei. 2009 végén összesen 2 700 darab online áruház működött
legálisan Magyarországon, az áruházak forgalma pedig évről-évre növekszik.11 (A GKIeNET
módszertani okokból az online áruházak kapcsán nem számol az e-turisztikai és a e-biztosítási
értékesítést végzőkkel.)
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1. ábra: Az online áruházak forgalmának alakulása 2001 és 2009
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Forrás: GKIeNET, 2010

2010-ben 130-135 milliárd Ft-os forgalmat várnak a kutatók az online áruházaktól, ami a
realizált forgalomban a 2009-es évhez képest körülbelül 35%-os növekedést, a 2008-as évhez
képest pedig több mint 100%-os növekedést jelent. Az adatokból könnyen levonható az a
következtetés is, hogy a gazdasági recesszió sem tudta befolyásolni az online értékesítések
arányának növekedését a teljes magyarországi kiskereskedelmi forgalmon belül, így a kérdés már
csak az, hogy a növekedés mögött milyen arányban van a már meglévő áruházak forgalma és a
tárgyévben új belépők aránya? Az elemzés erre vonatkozóan nem közöl statisztikát, de
megvizsgálva az alapítási év szerinti forgalmi adatokat látható, hogy az új belépők eredményei
egy tárgyévben a növekedés akár 30%-át is magyarázták.
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2. ábra: Az internetes áruházak árbevételének megoszlása az alapítás
éve szerint (%-ban)
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Az online felületeken keresztül lebonyolított vásárlások átlagos értéke magasabb, mint a
hagyományos csatornákon létrejött ügyletek átlagos értéke, ami arra enged következtetni, hogy a
könyvek zömét még a hagyományos csatornákon keresztül értékesítik, de erről az offline és
online könyvpiacról szóló fejezetben még lesz szó. Itt érdemes megjegyezni még azt is, hogy az
online áruházak által teljesített megrendelések pénzügyi teljesítésének módjai az elmúlt négy
évben alig változtak, és a forgalom közel 95%-át egyértelműen a készpénzes fizetések uralták.12
A fentiek alapján az e-kereskedelem eddig egyértelműen sikeresnek bizonyul, hiszen a
lakosság lassan, de biztosan felismeri az online vásárlás előnyeit (alacsonyabb árak, nagyobb
választék, nagyobb kényelem, kevesebb időráfordítás, stb.), ami további vásárlókat és
kereskedőket vonz majd a világhálóra.
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4.2. A nyomtatott könyvek piaca
A magyarországi könyvpiac és a versenytársak elemzésének alapjául a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) 2006-os piackutatása szolgált. Ennek segítségével, de a 2010-es piaci
helyzetet semmiképpen sem szem elől tévesztve vontam le következtetéseimet, és becsültem meg
a piac jelenlegi helyzetét.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete (MKKE) által közzétett adatok
szerint az utóbbi években a forgalom lassuló növekedése volt tapasztalható, ami először 2009-ben
tört meg, ugyanis a tárgyév forgalmának értéke (64 172 773 000 Ft) nem érte el az azt megelőző
év eredményét (67 611 059 000 Ft).13 Továbbá mindazok ellenére csökkent a kiadott címek
száma, hogy a kiadók évről-évre próbálják a választék növelésével ellensúlyozni a forgalom
lassuló növekedését (hosszú farok elmélet). A csökkenés egyelőre normálisnak mondható, mert a
forgalom nagysága és az eladott példányok száma között egyenes arányosság figyelhető meg, a
csökkenés pedig betudható a gazdasági válság hatásának, vagy egyszerűen csak annak, hogy
2009-ben kevesebb „bestseller” mű született.
3. ábra: A magyarországi offline és online könyvforgalom alakulása
2001 és 2010 között
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Nem gondolom, hogy a könyvesboltok forgalma az e-könyvek megjelenése miatt esett
vissza, helyette a használt könyvek iránti kereslet élénkülését tartom az okozat kiváltójának,
amire a nemzetközi trendekből kiindulva következtetek. Az amerikai Alibris használt könyveket
árusító vállalkozás 2009-ben több mint 10%-os forgalomnövekedésről számolt be, és ez a
növekedés 2010-ben is kitart a cég ügyvezetőjének állítása szerint.14 A Half Price Books
forgalma 2010 első félévében már elérte a 220 millió dollárt, ami 8%-os növekedést jelent a
2009-es évhez képest.15
Ahogy a nemzetközi piacon, úgy Magyarországon is jellemző a könyvpiac erős
koncentráltsága, amelyről kivétel nélkül minden elemzés említést tesz:
„2009-ben 15 cég produkálta a kiadói összforgalom 59,24%-át, a piacvezető 47 kiadó
állította elő a teljes összforgalom 79,74%-át, 185 cég pedig az összforgalom 90,64%-át.”16
„Az online könyvpiac jelentősebb koncentrációt mutat a hagyományosnál. A teljes
kereskedési mennyiség cirka 92 százaléka négy nagy cég kezében van, melyek közül csak a
Bookline egyedül az online kereskedelem 50%-ával rendelkezik.”17
4. ábra: Az online könyvforgalom becsült megoszlása és
koncentrációja 2006-ban
Egyéb, 8%
Libri Online, 13%

Bookline, 50%
Alexandra Online,
19%

Fókusz Online (Líra),
10%
Forrás: GVH, 2006
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A GVH kutatásai szerint 2006-ban az online könyvpiac a teljes forgalomnak még az 5%-át
sem érte el, azonban a Bookline 2009. évi társasági jelentésében közölt értékeket kombinálva a
GVH 2006-os, az MKKE 2009-es és a GKIeNET 2010-es adataival arra a következtetésre
jutottam, hogy 2009-ben már közel 13%-os szeletet kellett, hogy kihasítsanak a könyvek
összforgalmából az online könyvesboltok.
5. ábra: Az offline és az online könyvforgalom arányainak alakulása
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A GKIeNET által 2010 első félévében mért, közel 10 milliárd Ft-os forgalom ismeretében
az online könyvesboltok további térnyerését tartom valószínűnek, még akkor is, ha 2010-ben a
könyvpiac tovább szűkül.
„Itt jegyeznénk, meg hogy az iparági szereplők elmondása szerint, a közhiedelemmel
ellentétben egyáltalán nem olcsóbb online értékesíteni a könyveket, ugyanis rengeteg olyan
költség merül fel ebben az esetben, ami a hagyományos értékesítésnél nem költségtényező.
Ilyenek a többlet marketing költségek, a raktározás, logisztika és az IT rendszer fenntartási
költségei.”18
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6. ábra: Az online könyvforgalom becsült megoszlása és
koncentrációja 2009-ben
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Forrás: Lakos Péter, 2010

A GVH elemzése beszámol arról is, hogy a kisebb üzleteknek offline környezetben nincs
esélyük a túlélésre a nagy üzletláncok mellett, ezért a vidéki boltok főleg a helyi igényekre
koncentrálva igyekeznek fennmaradni.19 Mindezek ellenére a könyvesboltok száma 2010-ig nem
csökkent, amit az összforgalom 2006-tól 2009-ig tartó folyamatos emelkedése bizonyít, valamint
az a 120 új szereplő az interneten, akik 2010-ig bezárólag léptek a piacra vagy terjeszkedtek az
interneten.20 A szereplőknek számolniuk kell a könyvpiacra erősen jellemző szezonalitással,
ugyanis a nyári hónapokban, a tanévzárót és a nyaralások kezdetét követően jelentősen visszaesik
a kereslet, és csak ősszel élénkül fel újra, tanévnyitást követően és karácsony előtt. Ennek
eredményeként a boltok rendszerint az utolsó negyedévben bonyolítják le egész éves
forgalmuknak több mint egyharmadát.21 (A szezonalitást egyébként már a használt-könyvek.hu
üzemeltetése során is megtapasztaltam.)
Az iparág egyértelmű nyertesei közé tartoznak a tankönyvkiadók, de rendszeres sikereket
könyvelhetnek el a „bestseller” kiadók is. Kereskedői szférát tekintve a már említett négy hazai
áruház vezeti

a piacot: Pécsi Direkt

Kft. (Alexandra), Bookline.HU Nyrt., Libri

Könyvkereskedelmi Kft. és a Líra Könyv Zrt. Ők azok, akik hatalmas mennyiségű tapasztalattal
és erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy online és offline áruházaikat egyaránt élenjáró
technológiákkal ellátva épüljenek be a köztudatba.
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4.3. Az e-könyvek piaca
Bár rövid távon nem tervezem, hogy e-könyvek számára piacteret biztosítsak, mégis
számolnom kell azok térhódításával és piacnyerésével, ugyanis az e-könyvek közel tökéletes
helyettesítő termékei nyomtatott társaiknak. A könyvek digitalizálása és elektronikus fogyasztása
alapjaiban változtatja meg az iparágat, és módosítja a tartalomfogyasztási szokásokat. Ha a
digitális könyvolvasókat gyártó vállalatok meggyőzik a fogyasztókat arról, hogy érdemesebb
elektronikus formában fogyasztani a könyveket, mint hagyományos módon, illetve a fogyasztók
is tömegesen fogadják be az új technológiát, akkor az akár a nyomtatott könyvek piacának és
iparágának végét is jelentheti. Tehát az e-könyvek térnyerése a tervezett vállalkozásom számára
veszély és lehetőség egyben, ezért figyelemmel kell kísérnem ezt az iparágat, és adott esetben az
aktuális piaci helyzethez kell igazítanom a tervezett vállalkozásom profilját, valamint ennek
megfelelően bővítenem kell a portál szolgáltatásait és képességeit.
Az amazon.com, amely a világ egyik legnagyobb online piactere, már több elektronikus
könyvet értékesített 2010 második negyedévében, mint nyomtatott keménytáblás kiadványt,
azonban arról nem közölt adatokat, hogy az olcsóbb, puhatáblás kiadványok milyen arányban
álltak az eladott e-könyvek számával. Egy amerikai kutató cég – a Bowker PubTrack Consumer –
eredményei szerint, az amerikai könyvpiacon 2009 Q2-ben mért 35%-ról 33.3%-ra csökkentek a
keménytáblás eladások 2010 Q2-ben, az e-könyvek részesedése pedig ugyanezen az időtávon
1.9%-ról 3.2%-ra emelkedett.22
„[..] 100 eladott kemény fedelű könyvre 143 e-book jutott, de júniusban az arány már
100:180 volt. [..] Az amerikai könyvkiadók statisztikái szerint májusban az e-book eladások 163
százalékkal, míg az idén eddig összesen 207 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi számokkal
összehasonlítva. [..]”23
Amíg az USA-ban a nyomtatott könyvek eladása 2009-ben 1%-al, 2010-ben 5%-al
csökkent, addig az e-könyvek rendre 99%-os és 126%-os emelkedést tudtak felmutatni. Az Idea
Logical Co. ügyvezetője, Mike Shatzkin 2012-re az e-könyvek 20-25%-os részesedését jósolja a
könyvpiacon. Az elmúlt évek során az Amerikai Egyesült Államokban már több világhírű
könyváruház-lánc, mint például a Barnes & Noble vagy a Borders Group Inc. több száz üzletének
bezárására kényszerült, amit én sokkal inkább az elektronikus kereskedelem térhódító hatásának
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tulajdonítok, mintsem az e-könyvek megjelenésének, annak ellenére, hogy egy a Wall Street
Journalban közölt cikk ez utóbbit próbálja sugallni.24
Az e-könyvek terjedése azonban egyelőre inkább csak az USA-ban és más fejlett
országokban jellemző, nem pedig itthon. Magyarországon a nagyok közül csak a Bookline és a
Líra próbálja közösen a txtr.hu-val népszerűsíteni az e-könyveket, de meglátásom szerint eddig
nem túl nagy sikerrel. Rajtuk kívül csak pár kisebb cég próbálkozik, akikről szinte semmit sem
hallani a médiában. A magyar nyelven megvásárolható elektronikus művek száma meglehetősen
szegényes: a txtr.hu ~290 darabot, a biblieteka.hu ~70 darabot, a fapadoskönyv.hu ~500 darabot,
az interkönyv.hu ~250 darabot szerepeltet csak a kínálatában.25 Összehasonlításképp a Magyar
Elektronikus Könyvtár (MEK) ~8 000 darab magyar nyelvű, többnyire szabadon felhasználható
és terjeszthető e-könyvet kínál.26
Nem elhanyagolandó fenyegetettséget jelent még a Google Inc., aki a legkorszerűbb
technológiák segítségével ipari mennyiségben képes könyveket digitalizálni. Amennyiben
ráfókuszál a magyar nyelvű alkotások digitalizálására, úgy adott esetben egyszerűbb és olcsóbb
lesz letölteni, és akár még kinyomtatni is egy-egy könyvet, mint azt használtan beszerezni.
(Feltételezem, hogy ez lesz a „print on demand” virágzásának kezdete, ami jelenleg még egy
újabb kiaknázatlan üzleti lehetőség.)

4.4. A hazai könyvpiacon működő üzleti modellek
A magyarországi könyvpiacon két B2C üzleti modell dominál, a kereskedői és a bróker
modell. Létezik még néhány, mint például a közösségi + kereskedői modell (könyves.blog.hu),
de ez utóbbi itthon még nem jellemző.
A kereskedői modellbe tartoznak a hagyományos nagy- és/vagy kiskereskedők online
megfelelői, akik többnyire offline értékesítési csatornával is rendelkeznek. „Ez magában
hordozza az úgynevezett csatornakonfliktus veszélyét, a modell ügyes alkalmazása révén
azonban jelentősen növelhető a forgalom (például Barnes & Noble).”27 Ilyen például a
bookline.hu, a libri.hu, a polc.hu, stb.
A bróker modellbe tartoznak a B2C, C2C tranzakciókat lebonyolító online piacterek,
aukciós házak és keresők, melyek összekapcsolják egymással az eladókat és a vevőket. Ilyen
például az árukereső.hu, a vatera.hu, az eladomakönyvem.hu, stb.
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4.5. A hazai könyvpiacon működő ellátási láncok
Az elektronikus kereskedelemben a klasszikus ellátási láncok mellett életképessé váltak
rövidebb láncok, ahol már nem csak a kiskereskedők értékesítenek közvetlenül a fogyasztóknak,
hanem akár a kiadók is. Egyes résztvevők kihagyása az értékesítési folyamatból nagyobb árrések
és/vagy alacsonyabb árak kialakításának lehetőségét teremti meg, ami azért hangsúlyos, mert a
könyvek ár-érzékeny termékek. Ráadásul az interneten sokkal kisebb erőfeszítést követel meg a
fogyasztóktól az árak összehasonlítása, mint offline környezetben.28
Klasszikus ellátási lánc esetén a könyvek végső fogyasztói árából mindössze ~10%
haszonra tesznek szert a termelést végző kiadók, és ~40-50%-ra az értékesítést végző kis- és
nagykereskedők együttesen. A fennmaradó ~5-10% a szerzői jogdíjak, ~30% a nyomda- és
papírköltségek, ~5% a rezsi és 5% az ÁFA kifizetésére megy el a kiadók kasszájából.29
7. ábra: Klasszikus ellátási lánc a könyviparban

Kiadó

Nagykereskedő

Kiskereskedő

Fogyasztó

Előfordulhat azonban, hogy a termelés és a kiskereskedelmi terjesztés egy cég kezében
összpontosul. Ennek megfelelően az ellátási lánc szinte teljesen lerövidülhet, ahogy azt a 8. és 9.
ábrák szemléltetik.
8. ábra: Kiadók közvetlenül értékesítenek a kiskereskedőknek / A
nagykereskedők közvetlenül értékesítenek a fogyasztóknak

Kiadó

Kiskereskedő /
Nagykereskedő

Fogyasztó

9. ábra: A kiadók közvetlenül értékesítenek a fogyasztóknak / A kisés nagykereskedők kiadóként is működnek

Kiadó /
Kereskedő

Fogyasztó
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4.6. Az online áruházak által használt rendszerek
típusainak megoszlása
A különböző webes technológiák fejlődésével párhuzamosan mára már többféle értékesítési
rendszer működik az interneten, melyek közül Magyarországon az egyedi fejlesztéseket preferáló
kereskedők vannak többségben. A csak dobozos szoftvereket alkalmazó vagy csak e-piactereken
működő boltok közel egyenlő mértékben oszlanak meg a piacon. Őket az ingyenes
megoldásokkal küzdő társaik csak pár százalékkal múlják felül.
10. ábra: Az online áruházak által használt rendszerek típusainak
megoszlása 2009-ben
többféle megoldás,
19%

ingyenes megoldás,
13%

egyedi fejlesztés,
51%

e-piactéren bérelt
bolt, 9%
dobozos megoldás,
8%
Forrás: GKIeNET, 2010

A többféle megoldást alkalmazó áruházak aránya 2009-re körülbelül 10 százalékponttal
emelkedett az összes többi opció „rovására” 2008-hoz képest. Véleményem szerint erre az a
magyarázat, hogy a világhálón uralkodó óriási zajban csak úgy érvényesülhetnek a boltok, ha
minél több értékesítési csatornát megpróbálnak kiaknázni, és ezt kezdik felismerni, ami egy plusz
érv a Bibliosz megvalósítása mellett. Sajnos arról nincsenek adataim, hogy a csak e-piactereken
jelenlevő árusok hány százaléka került bele a többféle megoldást alkalmazók szeletébe, és hány
százaléka hagyott fel ezek használatával, így ez a csökkenés valamelyest elbizonytalanító, ahogy
a dobozos megoldásokat alkalmazó árusok számának 4 százalékpontos növekedése is. Talán
kerülik a vállalatok az egymás melletti közvetlen megjelenést?
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11. ábra: Az online áruházak által használt rendszerek típusainak
megoszlása 2008-ban
többféle megoldás,
9%
ingyenes megoldás,
15%

egyedi fejlesztés,
58%

e-piactéren bérelt
bolt, 14%

dobozos megoldás,
4%
Forrás: GKIeNET, 2010

Az egyes rendszerekről röviden annyit érdemes tudni, hogy az egyedi fejlesztések több
millió forintos nagyságrendű beruházást jelentenek, de hatékonyak és eredményesek, mert jól
illeszkednek a megrendelők egyedi igényeihez. Ez rövid távon költséges, azonban egy gondosan
megtervezett és kivitelezett projekt esetében a befektetett összeg megtérül. Az ingyenes és
dobozos megoldások (például kellegywebshop.hu), valamint az e-piactereken (például az
addel.hu, a vatera.hu, stb.) bérelhető boltok jellemzően nem alkalmasak nagy mennyiségű termék
hatékony kezelésére és értékesítésre, de értelemszerűen ezek rövid távon nem igényelnek
nagyösszegű befektetést. Bár univerzálisak, vagyis elméletileg akármilyen termék értékesítésére
alkalmasak, pont emiatt sablonosak, és ezáltal sokkal kevésbé tudják kielégíteni az egyedi
szükségleteket. Természetesen léteznek kivételes termékkategóriák, melyek számára elegendő
egy efféle felület, de egyébként szinte képtelenség ezekkel kiemelkedni a tömegből. A
piactereken főleg nehéz kitűnni, ahol a versenytársakat gyakran csak egyetlen kattintás választja
el egymástól.
Én a tematikus online vállalkozásokban látom a jövőt, mint amilyen például a netpincér.hu,
amely kizárólag az éttermekre, illetve azok termékeinek közvetítésére összpontosít, vagyis az ekereskedelem 1. legnépszerűbb termékkategóriájára fókuszál.30 Az elv hasonló, mint a felhő
alapú szolgáltatások esetében, azaz egy IT-ra specializált cég foglalkozik a portál fejlesztésével,
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üzemeltetésével, stb., az éttermek/könyvárusok pedig csak a megrendelések/eladások arányában
fizetnek a szolgáltatásért. Egy kisebb étteremtől/antikváriumtól indokolatlanul sok erőforrást és
irreleváns „know-how”-t követel meg egy saját IT rendszer kifejlesztése, üzemeltetése, ami a
profit csökkenéséhez, valamint a vállalkozás alapvető tevékenységéhez közvetlenül nem
kapcsolódó feladatok elszaporodásához vezet.

4.7. Versenytársak
A porteri eszméket követve a vállalkozás versenytársának tekintem az összes aukciós
oldalt, apróhirdető portált, és azokat a könyvkereskedőket, akik vélhetően sosem lesznek
érdekeltek abban, hogy jelen legyenek a Bibliosz felületén. Továbbá a magyar nyelv
különlegessége, és az ebből eredő erősen behatárolt keresleti piac miatt csak a hazai egységekre
összpontosítok.

4.7.1.

Pécsi Direkt Kft., Alexandra Antikvárium Kft.

„2006 őszén az Alexandra Könyvesházat a Kultúraközvetítők Társasága Fehér Rózsa
Díjjal tüntette ki [..], 2008-ban pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiváló
könyvesboltnak járó Hermész díját nyerte el az áruház. Az Alexandra 2007-ben és 2008-ban a
Superbrands-díjat is magáénak tudhatta.”31
A cég alapítója és ügyvezető igazgatója Matyi Dezső, aki meglehetősen agresszív
versenyszemléletéről híres.32 Az Ő nevéhez fűződik Magyarország egyik legnagyobb hazai
könyvesbolt-hálózata, az Alexandra. Azonban nem Matyi Dezső a cég többségi tulajdonosa, de
még csak nem is magyar személy, hanem a Washingtonban jegyzett Rainbow Publishing LLC. 33
Valószínűsíthetően a pénzügyi erőforrások főleg ettől a külföldi érdekeltségtől származnak,
melyek birtokában már évek óta irracionálisan éles árversenyt folytat a hazai vezető online
könyvkereskedelmi hálózattal, a Bookline.HU Nyrt-vel. Az üzletember országszerte 88
bolthelységgel büszkélkedhet, melyek évente közel 15 milliárd Ft-os forgalmat bonyolítanak le.
A hagyományos értékesítési csatornák mellett az alexandra.hu online felület évi ~1,5 milliárd Ftot termel a vállalkozásnak. (Sajnos arról nincs adat, hogy ezek az összegek tartalmazzák-e a cég
által kínált műsoros és egyéb adathordozók értékesítéséből származó bevételeket vagy sem. Ha
igen, akkor pedig milyen arányban oszlik meg közöttük a bevétel.) A boltokon kívül kiadók
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színesítik tovább a cég portfólióját, melynek köszönhetően a kifizetések tárgyát nem csak a pénz,
hanem akár könyvek is képezhetik.
Érdekesség, hogy Matyi Dezső nem vár áttörést az elektronikus könyvektől egészen addig,
amíg nem vezetnek be erre vonatkozóan drasztikusabb szerzői jogi szabályozásokat, derül ki az
Origo egyik cikkéből.34 Helyette inkább még több könyvpalotát szeretne nyitni, illetve erősíteni a
Pécsi Direkt Kft. leányvállalatával, az Alexandra Antikvárium Kft. által üzemeltetett
hunbook.hu-val az antikváriumi részleget.

4.7.2.

Bookline.HU Nyrt.

“A 2001-ben internetes könyváruházként alapított Bookline.hu Nyrt. mára Magyarország
egyik legnagyobb internetes kereskedőjévé vált. A Társaság a magyar piacon kívül jelen van a
román és a szlovák internetes piacon is. A Bookline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektet
a tevékenységi körének folyamatos bővítésére. A klasszikus antikvár és új könyvek mellett jelenleg
idegen nyelvű könyvek, műszaki és drogériai termékek, játékok és ajándékok is jelen vannak a
Bookline termékkínálatában.”35
A cég többségi, 95%-os tulajdonosa jelenleg a CEMP-Közép Európai Média Kiadói és
Szolgáltató Zrt., a maradék 5%-al kisbefektetők kereskednek 2006 óta a Budapesti Értéktőzsdén
(BÉT-en). A BÉT-re bevezetett részvények mára már stabilan felértékelődtek, azonban nem csak
a részvényesek, hanem a fogyasztók is bizalmat szavaztak a márkának. Eddig háromszor
jutalmazták meg a társaságot „Az Év Internetes Kereskedője” című díjjal, amit feltehetően az
alacsony áraknak, a nagy kedvezményeknek, a széles választéknak, a gyors kiszolgálásnak, az
aktív hirdetési politikának, és nem utolsó sorban a folyamatos fejlődésnek köszönhet.
Gyakorlatilag megjelenése óta egyértelműen vezeti az online könyvpiacot, hiszen közel 50%-os a
részesedése. 2009-ben a bevételei már majdnem meghaladták a ~3,5 milliárd Ft-ot, és az indulás
óta először ezt az évet sikerült pozitív mérleggel zárnia.
Portfólióját horizontálisan és vertikálisan egyaránt folyamatosan bővíti a vállalat, így nem
csak könyveket, hanem műsoros adathordozókat, drogériákat, parfümöket és egyéb apró
tárgyakat, műszaki cikkeket is árusít. 2010 márciusában a Líra Könyv Zrt-vel közösen alapította
az eKönyv Magyarország Kft-t, aminek elsődleges célja az e-könyvek hazai terjesztése,
népszerűsítése. Az üzleti tervem szempontjából azonban az antikváriumi programja érdekes,
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melynek keretében az ország különböző pontjain működő antikváriumok hirdethetik könyveiket a
bookline.hu felületén keresztül. Akik a Bookline ezen szolgáltatását jelenleg igénybe veszik, ők a
tervezett vállalkozásomnak az elsődleges célcsoportjába tartoznak, tehát értük mindenképpen
meg kell majd küzdeni.

4.7.3.

Libri Könyvkereskedelmi Kft.

„1991-ben létrehozott Libri Könyvkereskedelmi Kft. az Állami Könyvterjesztő Vállalat
jogutódjaként alakult meg. A megörökölt bolthálózat és szervezeti felépítés korszerűsítésével és a
folyamatos bővítésével a Libri több, mint 400 főt foglalkoztató, 43 üzletével, két internetes
áruházával, közel kilencmilliárd forint éves forgalmával az ország egyik legnagyobb
könyvértékesítőjévé vált.”36
A Libri Könyvkereskedelmi Kft. már 2000-ben útjára indította internetes áruházát, azonban
a bookline.hu megjelenése után még sokáig hanyagolta azt, és ennek következtében a 3-4. helyen
kell osztoznia a Líra Könyv Zrt-vel. A Libri csak 2009-ben ismerte fel a megújulás
szükségességét, melyet az egyik legnevesebb hazai szoftverfejlesztő ügynökségre bízott, a Big
Fish Kft-re. Véleményem szerint a négy nagy üzletlánc webes boltja közül a libri.hu sikerült a
legjobban, és talán a megújulásnak köszönhető, hogy 2009-ben ~700 millió Ft-os árbevételre tett
szert az online eladásokból.
A Libri vezetősége alapvetően horizontális irányban terjeszkedik szívesen, mégsem vágott
még bele az e-könyvek forgalmazásába. Pozícióját inkább hagyományos üzletekkel erősíti a
környező országokban, valamint az interneten a könyvközösségi oldalával, a könyvkolónia.huval. Egyedülálló online szolgáltatása a Könyvkereső, ahol a vásárlók egyedi kívánságainak próbál
eleget tenni a cég, és felkutatni a kért könyveket. Feltehetően egy kérés beérkezésekor nem
történik más, minthogy az alkalmazottak átfésülik a magyar internetes oldalakat az adott könyv
után kutatva, és amint beszerezték, továbbértékesítik a vásárlóknak. Véleményem szerint ennek a
szolgáltatásnak a létjogosultsága is arra vezethető vissza, hogy a régebbi vagy a használt könyvek
iránti kereslet nőtt, ráadásul azt sem tartom valószínűnek, hogy a Libri előzetes piaci felmérések
nélkül, alaptalanul indította volna el ezt a szolgáltatását.
Nem elhanyagolható tényező még, hogy a cég partneri kapcsolatban áll az antikvárium.hu
üzemeltetőjével, az Antik Áruház Kft-vel, ahol nem csak pénzzel, hanem könyvvel is fizethetnek
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az olvasók. Meglepő, de idejétmúlt és fejletlen ez az antikváriumi portál, és amíg ez így marad,
addig nagy lehetőség áll a Bibliosz előtt.

4.7.4.

Líra Könyv Zrt.

„ A Líra Könyv Zrt. 1993-ban alakult meg az állami könyvterjesztés romjain létrejött
állami vállalatból. [..] hamarosan a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplőjévé vált. [..]
Elsők között indítottunk internetes könyváruházat, a líra.hu-t. [..] A vállalatcsoport gazdaságipénzügyi fejlődése is igen dinamikus. A konszolidált nettó árbevétel öt év alatt közel
megháromszorozódott, és terveink szerint 2009-ben megközelíti a tízmilliárd forintot.”37
Több cikkből és elemzésből is kiderül, hogy meglehetősen hányattatott múltú a cég, és
részben ennek tulajdonítható, hogy jövedelmezősége alacsony.38 Bár a négy legnagyobb bolt
közül ez a vállalat jelent meg először az interneten, mégsem sikerült ott megszereznie a vezető
pozíciót. Az online árbevételeiről nem közöl adatokat, de az biztos, hogy csak a 3-4. helyért
versenyez a Libri Könyvkereskedelmi Kft-vel. A Líra közel 1,5-szer annyi (azaz 65 darab)
üzlethelyiséggel rendelkezik, mint a Libri, amiből arra következtetek, hogy a hagyományos
értékesítési csatornákból származó bevételei mára már felülmúlják a Libri forgalmát. Boltjainak
polcain ugyanúgy megtalálhatóak a műsoros adathordozók, mint legnagyobb versenytársainál, és
ahogy a Bookline.HU Nyrt. vizsgálatánál már említettem, társalapítója az eKönyv Magyarország
Kft-nek, mellyel Magyarországon az elsők között szeretne gyökeret ereszteni az e-könyvek
piacán. A másik három nagy versenytársával szemben viszont antikváriumi részleget szinte
egyáltalán nem üzemeltet.

4.7.5.

Régi Könyvek Bt.

Az Antik Áruház Kft. után ez a második legszervezettebb csoportosulása az
antikváriumoknak, mely 2008-ban alakult. Egész pontosan 8 különböző városban működő bolt
összesített kínálata böngészhető egy központi helyen, a régikönyvek.hu oldalon. A társasági
formából, és az oldal kialakításának alacsony minőségéből arra következtetek, hogy a cég nem
tőkeerős, különben folyamatosan fejlesztené azt a nagyobb hatékonyság érdekében.
Sajnos azt nem tudom, hogy milyen feltételek mellett vesznek részt az antikváriumok
ebben a szerveződésben, de az biztos, hogy új kereskedővel már régóta nem bővült a csapat. Azt
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gondolom, hogy az együttműködés biztosít akkora előnyöket a tagok számára, amiért nem
hagynák el azt azonnal egy másik hasonló lehetőségért cserébe, de ennek ellenére nem tartom
kizártnak, hogy némelyikük a Bibliosz szolgáltatásainak előfizetőjévé váljon. Természetesen a
Bibliosz megjelenése után számítani kell arra, hogy a Régi Könyvek Bt. tulajdonosa észleli a
veszélyt, vagy az antikváriumok tulajdonosai veszélyként élik meg a Bibliosz indulását, és ezért
ellenlépések végrehajtásába kezdenek.

4.7.6.

„Kék az Ég Bt.”39

A „cég” által üzemeltetett eladomakönyvem.hu portál üzleti modellje hasonlít legjobban a
Bibliosz modelljéhez, ami nem más, mint könyvek B2C és C2C kereskedelmének online
közvetítése, vagyis egy fajtája a bróker modellnek. A vállalkozó a vásárlások lebonyolításával
nem foglalkozik közvetlenül, a kapcsolatot nem tartja aktívan sem a vevőkkel, sem az eladókkal,
csupán felületet és kommunikációs csatornát biztosít ügyfeleinek és a vásárlóknak.
A honlapon mindenki számára nyitott a regisztráció, amihez 25 darab zseton jár
díjmentesen. A zsetonokat a hirdetések feltöltésére lehet felhasználni (1 zseton = 1 hirdetés), így
aki több könyvet szeretne hirdetni, mint 25 darab, annak további zsetonokat kell vásárolnia. A
zsetonok aktuális árát az alábbi táblázatban foglaltam össze:40
1. táblázat: Az eladomakonyvem.hu díjtáblázata
Zsetonok
Ár
Egységár
1 darab
50 Ft
50 Ft/könyv
100 darab
4 500 Ft
45 Ft/könyv
200 darab
8 400 Ft
42 Ft/könyv
300 darab
12 000 Ft
40 Ft/könyv
Forrás: eladomakonyvem.hu, 2010. október 1.

2007-es indulása óta ~36 900 regisztrált felhasználóval és ~71 200 feltöltött hirdetéssel
büszkélkedhet a portál. (Az indulás óta ~3 000 felhasználó került törlésre a rendszerből.) A
felhasználók száma azért ilyen magas a meghirdetett könyvek számához képest, mert a
rendelések leadásához nélkülözhetetlen a regisztráció, vagyis a regisztrált felhasználók száma
nem csak az eladókat, hanem a vevőket is tartalmazza. Az indulástól számítva összesen legalább
~25 800 darab könyv talált gazdára, melynek közel az ötödét az oldal tulajdonosa értékesítette.
Az ajándék zsetonok száma, amit a frissen regisztrált felhasználók kaptak, több lépésben
csökkent, de 2009. január 1. óta változatlanul 25 darab, így ettől a dátumtól kezdve biztosan
számolhatok a rendelkezésemre álló adatokkal. A vizsgálat során a törölt felhasználókon kívül
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még kiszűrtem a portál tulajdonosának saját eladásait, mert ő logikusan nem vásárolt saját cégétől
plusz zsetonokat.
Tehát 2009. január 1. óta ~26 800 fő regisztrált az eladomakönyvem.hu rendszerébe, de
csak ~25 900 fő jelentkezett be legalább egyszer, és aktiválta felhasználói fiókját. A vizsgált
időszak alatt a regisztrált felhasználók összesen ~9 900 könyvet értékesítettek, azonban csak 414
felhasználó mondhatja el magáról, hogy legalább egy hirdetésért fizetett, és nem csak a 25 darab
ajándék zsetont használta fel. Így 2009. január 1. és 2010. szeptember 31. között ~24 200 helyett
csak ~13 900 hirdetéssel szabad számolnom, mely bevételt termelt a társaságnak. Ezen hirdetések
számát az 1. táblázatban található legjobb egységárral, azaz 50 Ft-tal összeszorozva azt kaptam,
hogy legjobb esetben is csak ~692 300 Ft bruttó bevételre tett szert közvetítő tevékenységével a
vállalkozás az elmúlt két évben.41
12. ábra: A mellékelt diagram azt mutatja, hogy a portál indulásától
számítva hány felhasználó értékesített 0, 1 – 25 vagy több mint 25
darab könyvet
32 147 fő, 87.12%

743 fő, 2.01%
4 011 fő, 10.87%
0 db

1 - 25 db

25 db <

Forrás: Lakos Péter, 2010

A rettentően szegényes bevételek ellenére tavaly megújult a portál, de a funkcionalitása alig
fejlődött, pedig ezek fejlesztése tehetné igazán hatékonnyá és eredményessé a portált, és ebből
következően a vállalkozást. Bevételeit a Google AdSense és a Libri Könyvkereső szolgáltatások
használatával próbálja kiegészíteni a tulajdonos, de a Google AdSense eredményességét ismerve
nem származhat említésre méltó jövedelme ezek alkalmazásából.
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4.7.7.

TM Company Kft.: Használt Tankönyv

Támba Miklós, napkori lakos által vezetett cég portfoliójába tartozik bele a
használttankönyv.hu, ahol a felhasználók szabadon meghirdethetik használt tankönyveiket,
azonban az üzleti modellt az eladomakönyvem.hu-val szemben nem a brókeri szerepre építi a
tulajdonos, hanem a hirdetési felületek értékesítésére. Az aktuális árakról a TM Company
lapcsoportnak egy másik oldalán, a mediafield.hu-n tájékozódhatunk, ahol egyértelműen fel lett
tűntetve, hogy a használttankönyv.hu-ra havonta ~5 500 egyedi látogató jut el, akik ez idő alatt
~45 000 oldalletöltést hajtanak végre. Ugyanitt kiderül még az is, hogy az oldal elsődleges
célcsoportja a 7 és 24 év közötti iskolás korosztály. További adatok 20 145 darab feladott
hirdetésről és 6 075 felhasználóról számolnak be, valamint az oldal forrásában elhelyezett
megjegyzés szerint az eladásra hirdetett könyvek összértéke 21 283 123 Ft.42
Egyáltalán nem virágzik a vállalkozás, mert a bannerek helyei üresen állnak, amit az
ügyvezető Google Hirdetések beágyazásával próbál ellensúlyozni. Véleményem szerint a szerény
bevételeket igazolja az is, hogy a mára már idejét múlt portál eddig még egyszer sem újult meg.
Egyetlen pozitívumot tudok csak kiemelni, ami a tankönyvekre történő fókuszáltság, de ez nem
ellensúlyozza az oldal használhatatlanságát és a vállalkozás elhanyagoltságát.

4.7.8.

Naspers: Vatera.HU Kft., TeszVesz.HU Aukció Kft.

A címben említett cégek profilja szinte teljesen egyező, vagyis mindkettő célja az, hogy
segítse az eladók és a vevők összekapcsolását az interneten, legyen szó könyvről vagy
akármilyen más termékről. Mindketten online brókerként, az aukciós modell mentén működnek,
vagyis a portálon létrejött üzletek értékéből fölöznek le néhány százalékos jutalékot. Még 2009ben a Vatera-t és a TeszVeszt felvásárolta a dél-afrikai Naspers csoport, amely egész Európában
hasonló stratégiát folytat, tehát mindenképpen erős márkákról és stabil piaccal rendelkező
versenytársakról beszélünk, akik mögött egy harcra és/vagy akvizícióra kész anyacég áll. 43
A Vatera piactér 2000-ben indult, és azóta több mint 660 000 regisztrált felhasználóra tett
szert, a napi lapletöltések száma pedig meghaladja a 6 milliót, ami a 10 leglátogatottabb oldal
közé emeli Magyarországon. A felhasználók ~200 000 darab új és használt könyvet hirdetnek
összesen, tehát kijelenthetjük, hogy létező piac a könyvek C2C kereskedelme. Az értékesítések
utáni jutalékok a 2. és 3. táblázatnak megfelelően kerülnek levonásra a felhasználók virtuális
egyenlegéből.44
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2. táblázat: Sikeres értékesítés utáni bruttó jutalékok, melyet az eladó
fizet
20 000 Ft alatt
20 000 Ft és 100 000 Ft között
100 000 Ft és 300 000 Ft között
300 000 Ft-nál nagyobb leütési érték esetén

a leütési érték 6%-a,
1 200 Ft plusz a 20 000 Ft fölötti rész 4%-a,
4 400 Ft plusz a 100 000 Ft fölötti rész 1,5%-a,
7 400 Ft plusz a 300 000 Ft fölötti rész 1%-a.

Forrás: vatera.hu, 2010. október 8.

3. táblázat: Az aukciók indításakor termékenként az alábbi feltöltési
díjak kerülnek kiszámlázásra
1 Ft, minimálár nélkül
2 Ft és 5 000 Ft között
5 001 Ft és 10 000 Ft között
10 001 Ft és 20 000 Ft között
20 001 Ft és 60 000 Ft között
60 001 Ft felett

0 Ft,
5 Ft,
10 Ft,
20 Ft,
30 Ft,
40 Ft.

Forrás: vatera.hu, 2010. október 8.

A TeszVesz 2006-ban indult, és szintén több százezer regisztrált felhasználóval
dicsekedhet. A felhasználók ~21 500 darab új és használt könyvet hirdetnek összesen, ami
körülbelül tizede a Vatera kínálatának. Ez szinte minden termékcsoportnál tapasztalható, amiből
egyértelműen látszik, hogy a Vatera erősebb márka az aukciós piacon. A hirdetésfeltöltések
díjszabása a TeszVeszen a 4. és 5. táblázatnak megfelelően kerülnek levonásra a felhasználók
virtuális egyenlegéből.45
4. táblázat: Sikeres értékesítés utáni bruttó jutalékok, melyet az eladó
fizet
3 000 Ft-ig
3 001 Ft-tól 60 000 Ft-ig
60 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig
300 001 Ft-tól

a végső ár 4%-a,
120 Ft + a 3 000 Ft-on felüli rész 3%-a,
1 830 Ft + a 60 000 Ft-on felüli rész 1,5%-a,
5 430 Ft + a 300 000 Ft-on felüli rész 0,5%-a.

Forrás: teszvesz.hu, 2010. október 8.

5. táblázat: Az aukciók indításakor termékenként az alábbi feltöltési
díjak kerülnek kiszámlázásra
1 Ft, minimálár nélkül
2 Ft és 5 000 Ft között
5 001 Ft és 10 000 Ft között
10 001 Ft és 20 000 Ft között
20 001 Ft és 60 000 Ft között
60 001 Ft felett

ingyenes,
5 Ft,
10 Ft,
20 Ft,
30 Ft,
40 Ft.

Forrás: teszvesz.hu, 2010. október 8.
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Mindkét piactérnek az egyik legnagyobb hátránya, hogy a felhasználói felületük nem egy
adott termékcsoportra fókuszál, hanem gyakorlatilag az összesre. Ezért nem jelent hatékony
eszközt a könyvárusok számára, mert a termékek karbantartása nehézkes, időigényes, és ebből
kifolyólag költséges folyamat. Az univerzális kialakítás miatt vásárlói szemszögből hasonlóan
korlátozottak a lehetőségek ugyanezen termékkategóriát vizsgálva. Bár a Vatera biztosít egy
VateraBolt nevezetű szolgáltatást, ahol bárki nyithat saját online áruházat, de ez a szolgáltatás
mind technológiai, mind marketing szempontból elhanyagolt, így azt csak ~6 darab antikvárium
használja.

4.7.9.

Expressz Magyarország Zrt., HVG Online Zrt.

Mindkét cég működtet egy-egy általános célú apróhirdető portált, melyekről még röviden
említést teszek, hiszen ezek az oldalak szintén a C2C kereskedelemnek biztosítanak
csomópontokat. Bár az aprónet.hu nagyobb múltra tekinthet vissza, mint az expressz.hu, jelenleg
mégis az utóbbi látszik sikeresebbnek. A HVG Online csoport oldaláról nem találtam nézettségi
adatokat, viszont a WebAudit statisztikái szerint az Expressz csoport apróhirdetéseit közel 1
millió látogató böngészi havonta.46
Alapvetően mindketten a felhasználók által feladott hirdetések hosszabbításából,
kiemeléséből, stb. igyekeznek bevételhez jutni, de egyikük sem mellőzi a display hirdetéseknek
fenntartott felületek értékesítését. Az expressz.hu-n 10 darab könyv feltöltése ingyenes, a 10. után
pedig 500 Ft-ot kell fizetni hirdetésenként.47 Az aprónet.hu-n szintén ingyenes 10 darab hirdetés
feltöltése, de ezt követően nincs előre meghatározott árazás. Igény esetén egyedi ajánlatot adnak
az ügyfeleknek. Nem mellékesen az apróhirdetések adminisztrációja körülményes, és ezt
bizonyítja az is, hogy az aprónet.hu-n ~300 darab, az expressz.hu-n ~4 400 darab könyvhirdetést
adtak csak fel. Azt gondolom, hogy a most említett két cég nem minősíthető erős versenytársnak,
de felhasználóik között tudhatnak néhány könyvárust, akik a Bibliosz számára értékesek, és ezért
számításba kell őket venni.
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5. A vállalkozás bemutatása
5.1. Az ötlet
Olyan termék vagy szolgáltatás körül kerestem az üzleti lehetőséget, amely a lehető legtöbb
embert érinti az egyébként kicsinek számító magyarországi piacon. Részben ezért esett a
választás a könyvekre, hiszen ezek szinte mindenkinek az otthonában megtalálhatóak, amit
többek között a GKIeNET és az ACNielsen Piackutató Kft. kutatási eredményei is
alátámasztanak. A kutatók szerint a könyv a 4. legnépszerűbb termékkategória a hazai piacon:48
„A legkeresettebb termék egyértelműen a könyv. Európai viszonylatban a válaszadók 44
százaléka, míg Magyarországon 40 százalékuk szándékozik könyvet vásárolni, világviszonylatban
ugyanez az érték 44 százalék.”49
Az online piactereken megtalálható, eladásra kínált könyvek száma, valamint a könyvpiac
statisztikái együttesen arra engedtek következtetni, hogy sokan szeretnének eladni, és persze még
többen vásárolni. Jelenleg nem létezik hazánkban olyan online közösségi piactér, ahol bárki
hatékonyan és eredményesen értékesíthetné könyveit. Tehát egy új, modern technológiák és
módszerek segítségével kialakított, könyvekre specializált (vertikális), független e-piactér
hiánypótló szerepet töltene be, kiváltképpen a használt könyvpiacon. Ugyanis minél hatékonyabb
és eredményesebb egy piactér annál több kereskedőt csábít magához, és a kínálat párhuzamosan
szélesedik az eladók számának növekedésével, ami egyre több vásárlót vonz a piactérre.
Szerencsés esetben ebből a folyamatból egy „angyali kör” alakul ki, és ameddig csak lehet,
erősíti a piactér hatékonyságát és eredményességét, ami állandó kutatás és fejlesztés mellett
fenntartható.

5.2. Az üzleti modell
A vállalkozás célja Magyarországon egy központi szerepet betöltő B2C, C2C elektronikus
kereskedelmi felület létrehozása és üzemeltetése az interneten, amely hatékony eszközöket
biztosít antikváriumok, könyvesboltok, könyvtárak, kiadók, valamint természetes személyek
számára új és használt könyveik adásvételéhez.
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Ennek megfelelően a vállalkozás fő terméke egy könyvekre fókuszáló elektronikus piactér,
avagy egy internetes portál (szoftver) lesz, ami leginkább egy online áruház és egy online aukciós
ház speciális ötvözetéhez hasonlítható. Ennek megfelelően a piactéren árusítható termékek körét
kizárólag a könyvek, magazinok, folyóiratok, képregények jelentik. A tervek szerint a portálon
keresztül eladott könyvek árából néhány százalékos jutalékot kér a vállalkozás, illetve alapvető
tevékenységeként ennek a portálnak a szolgáltatásait (hirdetési felületeket, piactér prémium
szolgáltatásait) értékesíti természetes és jogi személyek számára egyaránt. Összefoglalva, a
vállalkozásban vegyesen jelennek meg a bróker, a hirdetési és a közösségi modellek motívumai.
Ez a kiadók számára egy kiemelkedően új és hatékony értékesítési csatornát jelentene,
hiszen a jelenlegi kereskedők által lefölözött 45-50%-os árrés helyett csupán pár százalékot
kellene a Bibliosz számlájára befizetniük minden sikeres megrendelés után. („Ezt a jelenséget a
szakirodalomban dezintermediációnak nevezzük. Azaz közvetítők kivágásának, kihagyásának az
értékláncból.”50) Az antikváriumoknak szintén egy új forrás a könyvhagyatékok beszerzésére,
illetve

a

hagyatékot

kínáló

személyeknek

egy

kiváló

felület

az

antikváriumok

megversenyeztetésére.
13. ábra: Bibliosz pozícionálása a versenytársak között51

Forrás: Lakos Péter, 2010
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5.3. Célpiacok
Vállalkozásom célpiacát a 14. ábrán látható felhasználók és előfizetők halmazának uniója
jelenti, amin belül megkülönböztetem a vevői (customer) és az eladói (prosumer = producer +
consumer) szándékkal érkezőket. Továbbá az eladókon belül a fizetőképes (előfizető
felhasználók) és a nem fizetőképes keresletet (nem előfizető felhasználók), ugyanis
nélkülözhetetlen a nem előfizető, de tartalommal hozzájáruló (prosumer) felhasználók aktív
részvétele ahhoz, hogy a piactér igazán hatékony eszközzé váljon az előfizető felhasználók
kezében. Vállalkozásom szempontjából


fizetőképes keresletnek minősül mindazon személyek csoportja, akik igénybe
veszik a portál szolgáltatásait, és hajlandóak fizetni érte.



nem fizetőképes keresletnek minősül mindazon személyek csoportja, akik igénybe
veszik a portál szolgáltatásait, de nem hajlandóak fizetni érte, vagyis csak a
díjmentes szolgáltatásokat használják.

Másképpen megfogalmazva, a vállalkozás kizárólag felhasználóként tekint azokra, akik
díjmentesen veszik igénybe a portál egyes szolgáltatásait, azaz könyvet vásárolnak és/vagy
értékesítenek, de ügyfélként kezeli azokat a felhasználókat, akikkel előfizetői és/vagy
szerződéses kapcsolatban áll. (A vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak és környezetének
grafikus leképezését lásd a 14. ábrán.)
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14. ábra: A vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak és
környezetének grafikus ábrázolása

Forrás: Lakos Péter, 2010

5.3.1.

Elsődleges célpiac

„A könyvkereskedelemben, mint már említettük 750 körüli könyvesbolt működik. Ezeknek
hozzávetőlegesen 2/3-a kisvállalkozás.”52
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Az ötlettel elsősorban az idézetben szereplő kisvállalkozásokat célzom meg, akik a hazai
könyvpiac forgalmának ~40%-os hányadát bonyolítják le, de ide sorolom még azokat az
antikváriumokat és egyéni vállalkozókat, akiket nem vizsgál a GVH elemzése, vagy csak a
Bibliosz motiválja majd őket arra, hogy piacra lépjenek. Tehát igenis, számítok arra, hogy a
portál ösztönző hatással lesz a kis tőkével rendelkező egyéni és családi vállalkozásokra, és
elősegíti a sikeres piacra lépésüket. Így a vállalkozásnak körülbelül ~500 hivatásos
könyvkereskedő és ~200 kiadó közül kell minél több fizetőképes ügyfelet megszereznie a
minőségi tartalom létrehozása és szolgáltatása érdekében.53 (Az elektronikus könyvek
terjedésével szűkülhet ez a célpiac, de véleményem szerint 2013-ig ez még nem lesz érezhető,
illetve további ötletek, tervek birtokában készen állok a vállalkozás horizontális és vertikális
bővítésére.)

5.3.2.

Másodlagos célpiac

Ide tartoznak azok a könyvtárak és iskolák, akik alapvetően nem végeznek kereskedelmi
tevékenységet, de a vállalkozás potenciális ügyfeleivé válhatnak. A Könyvtári Intézet 2009-es
statisztikái azt mutatják, hogy körülbelül 3 500 könyvtár működik Magyarországon, akiket
mindenképpen érdemes célba venni, hiszen az Ő részvételükkel még részletesebben lefedhető a
hosszú farok.54 Továbbá ide sorolom még azokat a természetes személyeket, akik a porosodó,
régi könyveiktől szeretnének jutányos áron megszabadulni. (Hasonlóan az elsődleges célpiachoz,
az elektronikus könyvek térnyerése a könyvtárak létjogosultságát egy bizonyos ponton
megkérdőjelezi. Szerencsés esetben ez tömeges kiárusítási akciókat vált ki a könyvtárakból, ami
egy adott időszakra kedvező helyzetet teremt a Bibliosz számára. A könyvtárak életútja tehát
jelzés értékű, ezért figyelemmel kell kísérni a sorsukat.)

5.3.3.

Harmadlagos célpiac

Harmadlagos célpiacként tekintek azokra a hirdetőkre, akik a portálon megtalálható
hirdetési felületeket bérlik majd, és nem kizárólag kereskedelmi céllal használják a portált.
Azonban a keresletükre inkább csak a portál felfutása után számítok, amikor a Bibliosz már elért
egy bizonyos látogatottsági szintet. Kezdeti időszakban főleg könyvkiadók, könyvesboltok és
antikváriumok részéről várom a megkereséseket, de a portál népszerűsödésével gyakorlatilag
bárkitől.
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6. A vállalkozó bemutatása
Lakos Péter már fiatal gimnazista kora óta aktívan érdeklődik a webes technológiák,
trendek iránt, és azóta folyamatosan kutatja az új ötleteket, lehetőségeket. Középiskolás éveinek
közepén indította el az első online szolgáltatását, amely dinamikus avatárok létrehozására és
tárolására volt alkalmas, de sajnos pár hónap után le kellett állítania azt, mert a felhasználói tábor
rohamos növekedésének kiszolgálására nem álltak rendelkezésre a szükséges mennyiségű
erőforrások.
Az online áruházak iránti érdeklődése is ezekben az években alakult ki, ami mellett
honlapok programozásával igyekezett pénzt keresni, illetve folyamatosan fejleszteni, naprakészen
tartani a tudását. Ennek köszönhetően a gimnáziumi és korai egyetemista éveiben jelentős
mennyiségű tapasztalatot gyűjtött arról, hogy technológiai szempontból milyen szükségletekkel
rendelkezik egy-egy webes szolgáltatás.
A 2005-ös érettségit követően már annyira erős volt benne az internetes boltok felé
irányuló kíváncsisága, hogy úgy döntött munkába áll, és megismerkedik közelebbről egy online
vállalkozással. Közel 1,5 évet dolgozott az egyik magyar szórakoztató elektronikai és háztartási
gépeket forgalmazó cégnél, ahol megtanult a munkatársakkal hatékonyan együttműködni,
valamint kitanulta az összes folyamatot, ami a vállalkozás működését szolgálta (értékesítés,
ügyfelekkel és partnerekkel történő kapcsolattartás, adminisztráció, logisztika). Egyaránt látott jó
és rossz példákat arra, hogyan érdemes vagy nem érdemes vezetni egy vállalkozást, és kezelni az
ügyfeleket, helyzeteket.
A munka során Péter gondolataiban egyre csak erősödött az elképzelés, hogy saját áruházat
üzemeltessen, így született meg 2006-ban a használt-könyvek.hu oldala, ahol saját könyveit,
illetve a barátaitól összegyűjtött könyveket kezdte el árusítani. Ennek segítségével kísérletezhetett
ki vásárlást ösztönző webes megoldásokat, trükköket, és figyelhette meg közvetlenül a látogatók
viselkedését. Néhány megoldás megvalósítására javaslatot tett a munkahelyén is, ahol támogatta
őt a cégvezető, így nem csak egyetlen oldalon tesztelhette azok hatását.
Végül 2007-ben visszatért a felsőoktatásba, ahol a Budapesti Corvinus Egyetem
gazdaságinformatikus hallgatójaként folytatja tanulmányait, e-business szakirányon. Az egyetemi
évei alatt újabb tudásra, szakmai kapcsolatokra és ügyfelekre tett szert. A folyamatos és
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kölcsönös fejlődés érdekében pedig még az egykori munkatársaival is igyekszik tartani a
kapcsolatot, akik közül ketten azóta már saját áruházat üzemeltetnek.
Péter az eddig megszerzett ismereteire és tapasztalataira támaszkodva szeretné a Bibliosz
segítségével elérni azt, hogy a legnagyobb online könyvesboltokhoz képest, jövedelmező módon
költséghatékonyabbá tegye a legkisebb könyvesboltok, antikváriumok, könyvtárak és kiadók
számára az aktív internetes jelenlétet.
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7. Marketing mix
7.1. Termékpolitika (Product)
Kiemelten fontos cél, hogy a Bibliosz felülete használhatóság (usability) szempontjából
intuitív legyen, vagyis az egyes funkciók könnyen tanulhatóak és értelmezhetőek legyenek. Ez
professzionális fejlesztőket igényel, ami egyúttal magas költségekkel jár, de mivel ez jelenti a
vállalkozás szívét, ezért nélkülözhetetlen. Indulás után folyamatosan zajlana a kutatás és
fejlesztés, melynek köszönhetően a piactér egyedülállóan hatékony és eredményes pozíciót
foglalna el a versenytársak között. A portál megjelenésével autentikus és modern arculatot
szeretnék sugallni, illetve a vevők és az eladók fejében egyaránt rögzíteni szeretném a Biblioszt,
mint márkát, és szolgáltatásainak megbízhatóságát. A Bibliosz lesz a magyar Amazon, és még
annál is több!

7.2. Árpolitika (Price)
A szolgáltatások árait elsősorban a két legnagyobb hazai aukciós portál koncepciójához
hasonlóan határoztam meg, így a Vatera vagy TeszVesz felhasználóinak már egyáltalán nem lesz
idegen az új környezet. Az árakat kedvezőbben alakítom, mint a Vatera, de nem kedvezőbben,
mint a TeszVesz, ugyanis nem célom a piac rombolása. Az általam kialakított koncepció
mindenképpen eltér a jelenlegiektől abban, hogy a fix áras hirdetéseknek az első fél-egy évben
nincs feltöltési díja, illetve az újonnan regisztrált tagok 25 darab könyvet díjmentesen
értékesíthetnek. Ezzel az ingyenes lehetőséggel főleg azokat a diákokat szeretném az oldalra
csábítani, akik relatíve sok használt tankönyvvel rendelkeznek. A sikeresen leadott rendelések
után, függetlenül a hirdetés típusától a 6. táblázatban felsorolt bruttó jutalékok kerülnek levonásra
az eladó egyenlegéből.
6. táblázat: Sikeres értékesítés utáni bruttó jutalékok, melyet az eladó
fizet
1 Ft-tól 5 000 Ft-ig
5 001 Ft-tól 100 000 Ft-ig
100 001 Ft-tól

a végső ár 5%-a, de minimum 25 Ft,
250 Ft + az 5 000 Ft-on felüli rész 3%-a,
3 000 Ft + a 100 000 Ft-on felüli rész 1,5%-a.
Forrás: Lakos Péter, 2010
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Aukciók indításakor hirdetésenként bruttó 25 Ft feltöltési díj kerül felszámításra, melynek
keretében lehetőség lesz csomagban is eladni/megvenni a könyveket. A hivatásos kereskedőktől
további bruttó 10 000 Ft-os regisztrációs és hitelesítési díjat kérek évente, melyért cserébe a
portálon egyértelmű megkülönböztetésben részesülnek azon eladóktól, akik nem egyéni
vállalkozóként vagy gazdasági társaságként folytatják kereskedelmi tevékenységüket. Ez még
nem jelenti azt, hogy hirdetéseik kiemelt helyen fognak szerepelni, csupán a vásárlók felé egy
jelzés, arra vonatkozóan, hogy az adott eladó, akitől vásárolnak egy teljes mértékben
számonkérhető szervezet.
A hitelesített kereskedők külön szolgáltatásként még előfizethetnek az „akciós árak”
szolgáltatásra, melynek bruttó ára 5 000 Ft/hó. Ennek segítségével minden egyes fix áras
hirdetéshez egy akciós árat rendelhetnek, illetve meghatározhatják az akció időtartamát. A
hirdetések feladásához kapcsolódó további plusz szolgáltatások díját, melyek az összes eladó
számára elérhetőek, a 7. táblázat tartalmazza.
7. táblázat: Egyéb hirdetésekhez/aukciókhoz kapcsolódó
különszolgáltatások díja
Egy aukció meghosszabbítása
Egy hirdetés/aukció kiemelése színes háttérrel
Egy hirdetés/aukció kiemelése színes kerettel
Ajándék ikon elhelyezése egy hirdetésben
Biztos megjelenés a kezdőlapon

50 Ft
200 Ft
100 Ft
50 Ft
500 Ft

Forrás: Lakos Péter, 2010

7.3. Elosztáspolitika (Place)
Egy online vállalkozás esetében a szolgáltatások értékesítésének helye az internet, így a
Bibliosz a bibliosz.hu és a bibliosz.eu címeken, illetve sikeres piacra lépés és terjeszkedés esetén
a környező országok domain végződéseivel lesz elérhető. Az iroda földrajzi elhelyezkedésének
nincs különösebb jelentősége, azonban azt fontosnak tartom, hogy a bejegyzett cég székhelye
Magyarországon legyen, mert véleményem szerint így nagyobb bizalmat szavaznak neki az
ügyfelek. Jelentkezésüket, érdeklődésüket főleg e-mailben és telefonon várom, az esetleges
tárgyalásokat pedig egy kávézóban, étteremben vagy az ügyfelek saját irodájában folytatom le.
Az ügyfeleket három lépésben szeretném elérni és meggyőzni arról, hogy legyenek jelen a
piactéren:
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1. Első lépésként a fővárosban működő antikváriumokat, boltokat és kiadókat keresem
fel személyesen vagy névre szóló levélben, mert őket érem el a legkisebb járulékos
költséggel.
2. Budapestet követően népesség szerint csökkenő sorrendben Debrecent, Szegedet,
Miskolcot, Pécset és sorban a megyeszékhelyek könyvárusait keresem meg, szintén
személyesen és/vagy névre szóló levélben, e-mailben.
3. Végül, ha sikeresnek bizonyul ez a stratégia, akkor a hazai ügyfélkör megtartása és
bővítése mellett a környező országokban is útnak indítom a szolgáltatást. Elsőként a
magyarok lakta területeken, mint Erdély és Felvidék.

7.4. Ösztönzéspolitika (Promotion)
Mivel az e-piacteremből márkát szeretnék építeni, ezért a név kiválasztásakor ügyeltem
arra, hogy valamilyen módon kapcsolódjon a könyvekhez, és egyben egyszerű, karakteres
hangzása legyen. Így esett a választás a „Bibliosz” elnevezésre, melynek a jelentése nem más,
mint könyvek.
A nagy könyváruházak rengeteg pénzt költenek offline és online reklámokra, ezért nehéz
lesz velük „start-up”-ként felvenni a versenyt. Drága reklámok helyett inkább ötletes és
költségkímélő megoldásokat szeretnék bevetni. Természetesen a Google AdWords és ETARGET
kampányok sem maradnak ki, de ezek helyett inkább személyes megkeresésekre, konferenciákra
és ötletes vírus megoldásokra szeretnék fókuszálni. A kampányok menetét Jason Schubring web
stratégiai piramisának elve mentén alakítottam ki, ugyanis osztom a nézetét, miszerint addig
nincs értelme se SEO-ra, se fizetett hirdetésekre költeni, amíg nincs érdemleges tartalom a
népszerűsítendő oldalon.55 Ennek megfelelően a reklámozási stratégia a következő:
1. Felkeresem a versenytársak elemzésekor felsorolt oldalakon résztvevő legaktívabb
eladókat egy ajándék könyvvel, melynek kísérőlevelében arra buzdítom a
címzetteket, hogy próbálják ki és költözzenek át a bibliosz.hu-ra. (Az ajándék
könyvek vagy kiadókkal kötött barterszerződésekből származnának, vagy a saját
antikvár könyveim közül.) A kevésbé aktív eladóknak e-mailben és/vagy telefonon
ajánlanám fel, hogy hirdetéseit díjmentesen migrálom a bibliosz.hu rendszerébe.
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2. Amint az első lépéssel elértem azt, hogy legalább 1 000 hirdetés és/vagy aukció fut
az oldalon, az elosztáspolitikánál leírtak szerint elindítok egy kampányt a hivatásos
könyvkereskedők és könyvtárak irányába.
3. Ha már legalább 10 hivatásos kereskedő szerepel az előfizetőim között, akik
összesen legalább 1 000 darab tankönyvet árulnak, akkor márkajelzéssel ellátott
könyvjelzők terjesztésébe kezdek az egyetemeken, középiskolákban és az általános
iskolák tanárai között, hogy ösztönözzem a keresleti oldalt.
4. Közben a felhasználói viselkedést folyamatosan figyelem, és finomítom az oldal
használhatóságát, esetleg módosítom a felhasználási és díjszabási feltételeket, de
ügyelek arra, hogy a portál megőrizze a vásárlók és az eladók bizalmát. A közösségi
médiában már az elejétől kezdve megtalálható lesz a Bibliosz, azonban különböző
akciókat ott csak azután indítok, ha az ügyfelek és a vásárlók legalább ~70-80%-a
elégedett az oldal szolgáltatásainak minőségével.
5. Ha a közösség/célpiac több mint 80%-a elégedett vállalkozásom szolgáltatásaival,
akkor fizetett hirdetési kampányokat indítok azok további népszerűsítésére.
Természetesen az ösztönzés nem szűkül le öt lépésre, sőt, folyamatosan újabb és újabb
ötletekkel szeretném erősíteni a vállalkozás pozícióját, de az előbb felsorolt pontok alkotják a
promóció gerincét. Amennyiben az öt lépéses stratégiám nem teljesíti a hozzá fűzött reményeket,
úgy már a vállalkozás bevezetéséhez igénybe kell venni külső szakértők segítségét.
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8. Üzemeltetési terv
8.1. Folyamatok
A cég bejegyzése után az első és legfontosabb feladat a portál megtervezése és kivitelezése.
Ez aktív kommunikációt igényel a fejlesztőkkel, ami a kezdeti szakaszban szinte a teljes
munkaidőmet kitölti, egészen a portál első publikus verziójának átadásáig. Ezt követően
drasztikusan lecsökken a tevékenység időszükséglete, azonban a folyamatos karbantartás és
innováció miatt szinte sosem áll le a fejlesztés, így a kommunikáció se. Az átadást követően a
felhasználók és az ügyfelek megszerzésére (kapcsolatteremtés, tárgyalás, adminisztráció,
hirdetések moderálása, stb.), oktatására irányuló tevékenységek veszik át a domináns szerepet.
Ezeket a feladatokat elektronikus és személyes úton egyaránt el kell látnom, és utóbbinál az
utazással töltött időkkel is kalkulálnom kell.
A közösségi médiában és a konferenciákon történő szereplés szintén sok időt és energiát
követel majd meg, emellett ráadásul az ügyfelektől érkező befizetéseket, kérdéseket, panaszokat,
stb. is kezelni kell. Az összetettebb marketing tevékenységek elvégzését ügynökségekre
szeretném bízni, ahol nagyobb hatékonysággal tudják a szakemberek célba juttatni az
üzeneteimet, de az egyszerűbb ötleteket az elején mindenképpen egyedül szeretném
megvalósítani, mérsékelve ezzel a kiadásokat.

8.2. Eszközök
A piactér zökkenőmentes működtetéséhez nélkülözhetetlen egy megbízható és rugalmas
tárhelyszolgáltató, a tapasztalt, alapos fejlesztők, és persze a domain címek. A tárhelyet, szervert
és a domain címet a DotRoll Kft. biztosítja majd, mert róluk tudom, hogy képesek megfizethető
áron korrektül teljesíteni az elvárásaimat. A fejlesztést végző cég még nincs meghatározva, de az
FPS Webügynökség Kft. vagy a Big Fish Kft. lenne az ideális választás.
Az adminisztrációs folyamatok hatékony ellátásához olyan mobil eszközökre lesz szükség,
mint a mobiltelefon, a netbook, valamint ezekhez kapcsolódóan még mobilinternet-előfizetésre,
bankszámlára, nyomtatóra, és néhány csomag papír-írószerre. A PR tevékenységek elvégzéséhez
a Bibliosznak saját blogot, Facebook és Twitter fiókot kell regisztrálnom. A vállalkozás
székhelye eleinte a szüleim háza lesz, ahol lakom, így irodára és bútorokra nincs szükség.
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9. Az emberek és a szervezet
Az egyszerűsödött alapítási eljárás, a korlátolt felelősség és a kellő mértékű piaci presztízs
megteremtése miatt a kft. társasági forma mellett döntöttem. A kft ~20 millió Ft törzstőkét
igényel, melynek a kisebbik hányadát én magam, a nagyobbik részét pedig egy befektető fizeti be
a kft számlájára. (A tulajdonosi üzletrészek a befektetővel kialkudott arányban oszlanak meg.)
Kezdetben én magam, egyedül veszek részt a mindennapi munkavégzésben, mint a cég
ügyvezető igazgatója, azonban a könyvelés és a jogi kérdések tisztázása külső személyek állandó
vagy időszakos bevonását követelik meg. Új, állandó munkatárs(ak) felvételére előreláthatóan
külföldi terjeszkedés esetén kerül sor, viszont ekkor olyan emberekre lesz szükségem, akik
otthonosan mozognak az érintett országokban, és a távollétemben minden olyan feladatot
képesek precízen ellátni, amihez nem szükséges az én aláírói jogosultságom. A tervezett erdélyi
divízió vezető pozíciójára például már most tudom, hogy érdemes lesz megkeresni a szintén
gazdaságinformatikusnak tanuló Molnár József Tamást, akinek szülővárosa Nagyvárad, és teljes
mértékig megbízható, becsületes, kitartó személyiség.
A szervezet bővítése során mindenképpen lapos szervezeti struktúrát szeretnék kialakítani,
ugyanis a tervezett vállalkozásom csak úgy maradhat életképes, ha a tudás, mint tőke könnyen a
felszínre tud törni, és bele tud épülni a vállalkozás termékeibe, szolgáltatásaiba. Nem
utolsósorban pedig a munkatársak így a sajátjukként kezelhetik a vállalkozást, ami precíz és
alapos munkavégzésre motiválja őket.
15. ábra: A vállalkozás tervezett szervezeti felépítése két regionális
divízió esetén
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Forrás: Lakos Péter, 2010
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10. Pénzügyi terv
10.1.

Kiadások

A vállalkozás üzemeltetésének költségei, és azok ütemezése pontosan becsülhető, ráadásul
túl sok költségfajtával sem kell számolni. Az indulást követően bankszámlát kell nyitni, be kell
szerezni a szükséges tárgyi eszközöket, valamint mobiltelefon és mobilinternet előfizetést kell
kötni. A portál fejlesztése körülbelül három hónapot vesz igénybe, melynek ára több részletben
kerül kiegyenlítésre. A fejlesztési/tesztelési időszakban és a portál indulását követő három
hónapban elegendő lesz egyetlen VPS erőforrás-egység bérlése, de az első félévet követően, a
látogatottság növekedésével párhuzamosan, és a váratlan túlterhelések elkerülésének érdekében
ennek a duplájára lesz szükség. A piactér első publikus verziójának az indulástól számított 3.
hónap végére kell elkészülnie, azaz a 4. hónaptól már éles üzembe kell azt helyezni. Továbbá az
indulástól számított 6. hónapban, az addig összegyűjtött tapasztalatok alapján legfeljebb bruttó 1
millió forintig elvégeztetem a szükséges javításokat, módosításokat, felkészítve ezzel a rendszert
az őszi és a karácsonyi növekvő forgalomra. Ezeket az optimalizálásokat féléves ciklusokban újra
és újra végrehajtom, alapértelmezetten bruttó 1 millió forintig, de az árbevételek függvényében
ez az összeg fölfelé és lefelé is módosulhat.
Amennyiben a rendszer 2011 áprilisáig elkészül, és a választék kellő mértékben gazdag
tankönyvekben, akkor az 1 000 darab ajándék könyvjelzőt már áprilisban legyártatom, hogy a
május-júniusban vizsgázó hallgatókat még a vizsgaidőszak alatt megszólítsam, majd ugyanezt az
akciót szeptemberben megismétlem. Eközben országszerte járom az antikváriumokat,
könyvesboltokat, könyvtárakat és kiadókat. A vidéki települések eléréséhez kölcsön tudom venni
Édesapám gépkocsiját, így „csak” az üzemanyagköltséggel kell számolnom, illetve egy-egy
Budapest-bérlettel minden hónapban. A célcsoportok hatékony megszólítása érdekében az 1.
évben 500 000 Ft-ot, a 2. és a 3. évben pedig 750-750 000 Ft-ot különítettem el különböző
reklámkampányok megvalósítására, és az ezekkel kapcsolatos ügynökségi konzultációkra.
A saját fizetésemet az első három évben egy friss gazdaságinformatikus (BSc) diplomával
elérhető állás bérezéséhez képest ~20%-al alacsonyabban, bruttó 225 000 Ft-ban határoztam meg,
de amint profitábilis stádiumba lép a vállalkozás, előtakarékossági okokból ~30%-al meg
szeretném emelni ezt az összeget.
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A költségtételeket tételesen felsoroltam a 8., a 9. és a 10. táblázatban.56
8. táblázat: A vállalkozás indítása és bevezetése során egyszer
felmerülő fix költségek
Költségtétel

Bruttó ár (Ft)

Cégalapítás57
Portál fejlesztése58
Számlázó program59
Netbook60
USB meghajtó61
Nyomtató62
Mobiltelefon63
Papír-Írószer64
Könyvjelzők nyomtatása65
Összesen

150 000
15 000 000
18 000
90 000
2 000
30 000
8 000
10 000
20 000
15 328 000

Forrás: Lakos Péter, 2010

9. táblázat: A vállalkozás működtetése során rendszeresen felmerülő
fix költségek
Költségtétel
Évi bruttó (Ft) Havi bruttó (Ft)
.hu domain fenntartási díja66
1 900
158
67
.eu domain fenntartási díja
2 200
183
VPS fenntartási díja68
150 000
12 500
Mobilinternet előfizetés díja69
47 880
3 990
Mobiltelefon előfizetés díja70
39 720
3 310
71
Számlavezetés díja
23 880
1 990
72
Az ügyvezető igazgató bére
2 700 000
225 000
Az ügyvezető igazgató BKV bérlete73
117 600
9 800
Összesen
3 059 300
254 941
Forrás: Lakos Péter, 2010

10. táblázat: A vállalkozás működtetése során felmerülő változó
költségek
Költségtétel
Évi bruttó (Ft)
Portál fejlesztése74
~2 000 000
75
Könyvelés
~400 000
Vidéki utazások
~600 000
76
Levelek/Csomagok feladása
~100 000
Reklámkampányok
~500-750 000
Összesen
~3 850 000
Forrás: Lakos Péter, 2010
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10.2.

Bevételek

Amíg a kiadásokat fölfelé, addig a bevételeket jellemzően inkább lefelé kerekítettem, és
mivel igyekeztem szerény, de pontos becslést készíteni, ezért a problémát két irányból
közelítettem meg. A becslésben nagy segítségemre volt Dobra Péter, a TeszVesz ügyvezetője,
akitől megkaptam a piacterük 2008-2010-es időszakára vonatkozó könyvforgalmi adatokat havi
bontásban.77 A Vatera könyvkínálata közel tízszerese a TeszVeszének, ezért azt feltételezem,
hogy Vatera könyvekből származó árbevétele legalább 50%-al magasabb, mint a TeszVeszé.
Mivel az eddig említett piactereknél az általam tervezett Bibliosz legalább 20%-al magasabb
eredmény elérésére is képes lesz, ezért az optimista pénzáramlást úgy számoltam ki, hogy a
TeszVesz forgalmához hozzáadtam a Vatera becsült forgalmát, amit 20%-al megnöveltem, és
végül ennek vettem az 5%-át, ami jó esetben a Bibliosz kasszájában csapódik le.
Egy másik irányból közelítve megbecsültem azt, hogy a Vaterán szereplő antikváriumok
mekkora forgalmat bonyolítanak le a VateraBoltokon keresztül. A publikusan elérhető adatok
kiértékelése után arra jutottam, hogy a boltok havonta átlagosan ~130 darab könyvet
értékesítenek, de ezt a volument a Bibliosz legalább 20%-al képes lesz megnövelni, vagyis
várhatóan az első félévben kereskedőnként ~150 darab könyv talál majd gazdára. Az értékesített
könyvek átlagárának meghatározására ismét a TeszVesz adatait használtam fel, vagyis a 2010-es
adatok alapján bátran számolhatok 850 Ft-os könyvenkénti átlagárral.78 Az így meghatározott
értékekkel a következőképpen kalkuláltam:


A portál átadását követően az első két hónapban terveim szerint 10 vállalkozás
egyenként 150 ezer Ft-os forgalmat bonyolít majd le, ami 5%-os jutalékkal
számolva 75 000 Ft-os bevételt jelent cégemnek.



A portál átadását követő 3-4. hónapban már terveim szerint 20 aktív kereskedővel
számolhatok, akiknek a forgalmát egyenként változatlanul havi 150 ezer Ft-ra
becsülöm. Az így keletkező forgalom 5%-a pedig már 150 000 Ft-os árbevételt
jelent a Bibliosznak.



Év végére, az őszi és a karácsonyi forgalomnövekedést beleszámítva decemberben
már 1 200 000 Ft-os bevételt remélek közel 50 könyvárustól.



A különszolgáltatásokból származó bevételek becslését sajnos nem tudtam biztos
alapokra helyezni, ezért úgy határoztam, hogy ha a jutalékokból származó bevételek

43

Pénzügyi terv
5%-át elérik a külön-szolgáltatásokból befolyó összegek, akkor elégedett leszek, de
ezekkel a bevételekkel nem számoltam.


A hirdetésekből származó bevételek meghatározása szintén nem könnyű feladat, de
azt gondolom, hogy a moly.hu havi átlag ~30 000 egyedi látogatója és az
alexandra.hu

havi

átlag

~130 000

egyedi

látogatója

közé

könnyedén

bepozícionálható lesz a bibliosz.hu. Ennek tükrében pedig az első évben ~1-2 millió
Ft-os, a 2. és a 3. évben rendre ~9 és ~18 millió Ft-os bruttó árbevételre számítok a
hirdetőktől.79
Amennyiben a becsült növekedési ütem beigazolódik, úgy a vállalkozás már a 26.
hónapban nyereségessé válik. Ahhoz pedig, hogy a vállalkozás a 3. év végére nullszaldóssá
váljon, az MKKE által 2009-ben mért 65 milliárd Ft-os forgalom legalább 1%-át, vagy a
GKIeNET által 2009-ben mért 8,3 milliárd Ft-os forgalom közel 8%-át a Bibliosz rendszerének
kell lebonyolítania. Amint a forgalom meghaladja az előbb említett mutatókat, a vállalkozás
profitot termel. A becsült pénzáramlásokat a 11., a 12. és a 13. táblázatok mutatják.80
11. táblázat: Optimista CF forgatókönyv (millió Ft)
Kiadások
Bevételek
CF
IRR

20110
20
0
-20
34%

20111
0
4.75
4.75

20122
7
19.5
12.5

20133
7
30
23

Forrás: Lakos Péter, 2010

12. táblázat: Realista CF forgatókönyv (millió Ft)81
Kiadások
Bevételek
CF
IRR

20110
20
0
-20
17%

20111
0
3.8
3.8

20122
7
15.6
8.6

20133
7
24
17

Forrás: Lakos Péter, 2010

13. táblázat: Pesszimista CF forgatókönyv (millió Ft)82
Kiadások
Bevételek
CF
IRR

20110
22
0
-22
-22%

20111
0
2.4
2.4

20122
7.7
9.75
2.1

20133
7.7
15
7.3

Forrás: Lakos Péter, 2010
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11. Kockázatok
14. táblázat: A kockázatok elemzése és kezelése
Kockázat
1.
A piactér nem készül el,
mert a fejlesztési és/vagy
infrastrukturális költségek túllépik
a becsült keretet.
2.
A piactér nem készül el a
kitűzött határidőre.
3.
A piactér nem a megfelelő
minőségben készül el.
4.
A piactér nem teljesít az
elvártaknak megfelelően.
5.
A kereskedők nem
hajlandóak igénybe venni a
piactér szolgáltatásait.
6.
A felelőtlen eladók rontják
a piactér hírnevét.
7.
A versenytársak agresszív
ellenlépéseket tesznek.

Valószínűség83

Hatás84

1

10

2

8

2

7

1

10

3

10

2

8

3

7

1

9

8.
Az eladók átpártolnak egy
másik versenytárshoz.

Kezelés
A piactér specifikációit pontosan kell meghatározni az
árajánlat bekérése előtt.
A fejlesztők késedelmes teljesítésére kötbért és/vagy
más szankciókat kell rögzíteni a szerződésben.
A piactér specifikációit pontosan kell meghatározni a
fejlesztés indulása előtt, illetve a fejlesztők hibás
teljesítésére szankciókat kell rögzíteni a szerződésben.
A piactér teljesítményét és használhatóságát
folyamatosan vizsgálni kell az indulás után, és szükség
esetén optimalizálni kell a rendszert.
A piactér hatékonyságát és eredményességét a lehető
legtisztábban kell bemutatni a kereskedőknek, akár több
módon is bizonyítani kell.
A piactér használatát különböző szabályokhoz kell
kötni, és a szabálysértéseket megfelelő módon, de
minden esetben szankcionálni kell.
A indulástól kezdve folyamatosan figyelni kell a
versenytársak lépéseit, és adott esetben módosítani kell a
vállalkozás stratégiáját.
Az indulástól kezdve folyamatosan visszacsatolást kell
kérni az ügyfelektől, és adott esetben ezeknek
megfelelően optimalizálni kell a piactér működését.
Különböző ötletekkel növelni kell az ügyfelek kilépési
korlátait.
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9.
A piactér működéséhez
szükséges infrastruktúra leáll.

10.
A piactér működéséhez
szükséges infrastruktúra
üzemeltetője megszűnik.
11.
Illetéktelen behatolók kárt
tesznek a piactér
kódjában/adatbázisában.
12.
A vállalkozó
lesérül/megbetegszik, és képtelen
ellátni a mindennapi feladatait.
13.
A vállalkozó mobil
eszközeit illetéktelenül
eltulajdonítják.
14.
A vállalkozó
dokumentumai
megsérülnek/elvesznek.
15.
A kormány váratlanul
módosítja az adórendszert.
16.
A vállalkozásban
likviditási problémák alakulnak
ki.

4

6

1

6

1

5

1

8

1

5

2

7

4

6

2

8

Az infrastruktúra szolgáltatójával előre tisztázni kell az
SLA-t és OLA-t, valamint ki kell dolgozni legalább egy
megoldást az efféle kritikus helyzetek kezelésére.
A piactér fejlődésével párhuzamosan rendszeresen felül
kell vizsgálni az SLA-t és az OLA-t.
Az infrastruktúra szolgáltatójával előre tisztázni kell a
megszűnésére vonatkozó kötelezettségeit, illetve a
vállalkozónak előre ki kell dolgoznia egy tervet az
esetlegesen bekövetkező probléma elhárítására.
A fejlesztőkkel és az infrastruktúra szolgáltatójával
kötött szerződésekben rögzíteni kell a garancia és a
felelősség határvonalait, illetve a támadásból eredő
károk javítására vonatkozó kártérítési kötelezettségeket.
Gondoskodni kell a vállalkozó helyettesítéséről, illetve
Édesapját fel kell készíteni, hogy 1-2 hétig képes legyen
80%-osan ellátni a vállalkozó feladatait.
Az eszközöket nem szabad őrizetlenül hagyni, illetve
jelszóval, titkosítással kell védeni a rajtuk megtalálható
adatokat.
Folyamatosan gondoskodni kell az adatok biztonságáról,
sértetlenségéről és redundáns tárolásáról.
Figyelni kell a kormány rendelkezéseit, és rendszeresen
konzultálni kell a könyvelővel.
Az efféle helyzetek megelőzéséhez folyamatosan
figyelni kell a pénzáramlásokat, valamint törekedni kell
a partnerekkel, beszállítókkal a jó kapcsolat
kialakítására, hogy türelmesebbek legyenek, ha a
vállalkozás képtelen időben fizetni.

Forrás: Lakos Péter, 2010
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12. Mellékletek
15. táblázat: A magyarországi könyvpiac forgalma 1989 és 2010
között85

Forrás: MKKE és GKIeNET, 2010
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16. ábra: Az online könyvpiac forgalma 2001 és 2010 között
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Az online könyvpiac forgalma (millió Ft)
Forrás: GKIeNET, 2010

17. ábra: A teljes online piac és az online könyvpiac viszonya 2001 és
2010 között
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Forrás: GKIeNET, 2010
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18. ábra: A Használt Tankönyv oldalának forráskódjában
megtalálható a feltöltött hirdetések összértéke

Forrás: hasznalttankonyv.hu, 2010

19. ábra: A vállalkozásom versenytársait látogató internetezők száma

Forrás: GemiusAudience, 2010

49

Mellékletek
16. táblázat: A vállalkozásom tervezett kiadásai az 1., 2. és 3. évben
(Ft)
#

Hónap

2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

3,374,940
3,269,090
3,269,090
5,402,340
427,090
327,090
364,590
347,090
1,577,090
364,590
577,090
327,090
19,627,180

2012
378,690
327,090
1,577,090
364,590
427,090
327,090
364,590
327,090
1,577,090
364,590
577,090
327,090
6,939,180

2013
378,690
327,090
1,577,090
364,590
427,090
327,090
364,590
327,090
1,577,090
364,590
577,090
327,090
6,939,180

Forrás: Lakos Péter, 2010

17. táblázat: A vállalkozásom becsült bevételei az 1., 2. és 3. évben
(Ft)
#

Hónap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

2011
0
0
0
75,000
75,000
150,000
150,000
300,000
750,000
750,000
1,000,000
1,500,000
4,750,000

2012

2013

1,373,770
1,385,575
1,449,888
1,055,129
1,416,700
1,433,317
1,283,306
1,369,221
1,965,687
1,838,256
2,250,398
2,717,258
19,538,504

2,632,494
2,528,386
2,152,113
1,856,256
2,263,802
2,358,881
1,718,876
1,771,079
2,955,921
2,938,072
3,200,000
3,700,000
30,075,881

Forrás: Lakos Péter, 2010
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18. táblázat: A vállalkozásom tervezett kiadásai az 1. évben (Ft)
January
2012

Időszak
Cégalapítás

150,000

Portál fejlesztése

3,000,000

Számlázó program

18,000

Netbook

90,000

USB meghajtó

2,000

Nyomtató

30,000

Mobiltelefon

8,000

Papír-Írószer

10,000

February
2012

March
2012

April
2012

3,000,000

3,000,000

5,000,000

Könyvjelzők nyomtatása

May
2012

June
2012

July
2012

August
2012

September
2012

October
2012

November
2012

December
2012

1,000,000

20,000

20,000

.hu domain fenntartási díja

1,900

.eu domain fenntartási díja

2,200

VPS fenntartási díja

18,750

Mobilinternet előfizetés díja

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

Mobiltelefon előfizetés díja

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

Számlavezetés díja

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

Az ügyvezető bére

18,750

37,500

37,500

Az ügyvezető BKV bérlete

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

Könyvelés

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

Vidéki utazások

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Levelek/Csomagok feladása

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

250,000

Reklámkampányok
Total

378,690

327,090

1,577,090

364,590

427,090

327,090

364,590

327,090

1,577,090

250,000
364,590

577,090

327,090

Forrás: Lakos Péter, 2010
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19. táblázat: A vállalkozásom tervezett kiadásai a 2. évben (Ft)
January
2012

Időszak

February
2012

March
2012

April
2012

May
2012

June
2012

July
2012

August
2012

September
2012

October
2012

November
2012

December
2012

Cégalapítás
1,000,000

Portál fejlesztése

1,000,000

Számlázó program
Netbook
USB meghajtó
Nyomtató
Mobiltelefon
Papír-Írószer

10,000

Könyvjelzők nyomtatása
.hu domain fenntartási díja

1,900

.eu domain fenntartási díja

2,200

VPS fenntartási díja

37,500

Mobilinternet előfizetés díja

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

Mobiltelefon előfizetés díja

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

Számlavezetés díja

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

Az ügyvezető bére

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

Az ügyvezető BKV bérlete

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

Könyvelés

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

Vidéki utazások

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Levelek/Csomagok feladása

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

37,500

37,500

250,000

Reklámkampányok
Total

37,500

378,690

327,090

1,577,090

250,000
364,590

427,090

327,090

364,590

327,090

1,577,090

250,000
364,590

577,090

327,090

Forrás: Lakos Péter, 2010
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20. táblázat: A vállalkozásom tervezett kiadásai a 3. évben (Ft)
January
2013

Időszak

February
2013

March
2013

April
2013

May
2013

June
2013

July
2013

August
2013

September
2013

October
2013

November
2013

December
2013

Cégalapítás
1,000,000

Portál fejlesztése

1,000,000

Számlázó program
Netbook
USB meghajtó
Nyomtató
Mobiltelefon
Papír-Írószer

10,000

Könyvjelzők nyomtatása
.hu domain fenntartási díja

1,900

.eu domain fenntartási díja

2,200

VPS fenntartási díja

37,500

Mobilinternet előfizetés díja

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

3,990

Mobiltelefon előfizetés díja

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

3,310

Számlavezetés díja

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

Az ügyvezető bére

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

Az ügyvezető BKV bérlete

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

Könyvelés

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

Vidéki utazások

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Levelek/Csomagok feladása

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

37,500

37,500

250,000

Reklámkampányok
Total

37,500

378,690

327,090

1,577,090

250,000
364,590

427,090

327,090

364,590

327,090

1,577,090

250,000
364,590

577,090

327,090

Forrás: Lakos Péter, 2010
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21. táblázat: A vállalkozásom becsült bevételei részletesen az 1., 2. és
3. évben (Ft)
Év

#

Hónap

Jutalék

Hirdetések

Összesen

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0
0
0
75,000
75,000
150,000
150,000
300,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
873,770
885,575
949,888
555,129
616,700
633,317
683,306
769,221
965,687
1,038,256
1,250,398
1,217,258
1,132,494
1,028,386
1,152,113
856,256
763,802
858,881
718,876
771,079
955,921
938,072
1,200,000
1,200,000
25,264,384

0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
800,000
800,000
600,000
600,000
1,000,000
800,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
29,100,000

0
0
0
75,000
75,000
150,000
150,000
300,000
750,000
750,000
1,000,000
1,500,000
1,373,770
1,385,575
1,449,888
1,055,129
1,416,700
1,433,317
1,283,306
1,369,221
1,965,687
1,838,256
2,250,398
2,717,258
2,632,494
2,528,386
2,152,113
1,856,256
2,263,802
2,358,881
1,718,876
1,771,079
2,955,921
2,938,072
3,200,000
3,700,000
54,364,384

Összesen
(Kumulált)
0
0
0
75,000
150,000
300,000
450,000
750,000
1,500,000
2,250,000
3,250,000
4,750,000
6,123,770
7,509,345
8,959,233
10,014,362
11,431,061
12,864,378
14,147,684
15,516,905
17,482,592
19,320,848
21,571,245
24,288,504
26,920,998
29,449,384
31,601,496
33,457,752
35,721,554
38,080,436
39,799,312
41,570,391
44,526,312
47,464,384
50,664,384
54,364,384

Forrás: Lakos Péter, 2010
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22. táblázat: A vállalkozásom becsült pénzáramlásainak alakulása az
1., 2. és 3. évben (Ft)

Forrás: Lakos Péter, 2010
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20. ábra: A vállalkozásom tervezett kiadásai és becsült bevételei az 1.,
2. és 3. évben (Ft)
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Forrás: Lakos Péter, 2010

21. ábra: A vállalkozásom becsült pénzáramlásainak alakulása az 1.,
2. és 3. évben (Ft)
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Forrás: Lakos Péter, 2010
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23. táblázat: A TeszVesz könyvforgalma 2008 és 2010 között (Ft)
#

Hónap

2008

2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

3,462,433
4,158,599
4,206,391
3,744,623
3,112,675
2,998,678
3,647,471
3,985,821
4,935,411
4,998,475
5,951,664
5,598,179
50,800,420

5,825,131
5,903,836
6,332,584
3,700,859
4,111,333
4,222,110
4,555,375
5,128,139
6,437,911
6,921,707
8,335,984
8,115,055
69,590,024

2010
7,549,960
6,855,906
7,680,750
5,708,375
5,092,014
5,725,876
4,792,507
5,140,529
6,372,808
6,253,813

61,172,538

Forrás: Dobra Péter, 2010

22. ábra: A TeszVesz könyvforgalma 2008 és 2010 között (Ft)
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Forrás: Dobra Péter, 2010
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24. táblázat: A TeszVesz könyvforgalma 2008 és 2010 között (db)
#

Hónap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

2008

2009

5,221
5,331
6,157
5,289
4,367
4,311
5,843
6,477
7,084
6,980
8,045
7,125
72,230

7,866
7,718
8,855
5,989
6,752
6,184
6,738
6,915
8,010
8,960
9,942
9,465
93,394

2010
8,224
7,994
9,146
7,296
6,527
5,853
5,741
7,105
7,771
7,421
9,000
9,000
73,078

Forrás: Dobra Péter, 2010

23. ábra: A TeszVesz könyvforgalma 2008 és 2010 között (db)
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Forrás: Dobra Péter, 2010
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24. ábra: A TeszVeszen keresztül értékesített könyvek átlagára (Ft)
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Forrás: Dobra Péter, 2010

25. ábra: Bookline regisztrált felhasználóinak száma 2008 és 2010
között (ezer fő)
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Forrás: Bookline, 2010
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