
Hogyan Épített Fel András 8 Hónap Alatt Egy 

Havi 800.000 Ft-os Jövedelmet Termelő 

Online Vállalkozást 
 

Az esettanulmány elolvasásával megtudhatod, hogyan tudsz problémákkal teli 

élethelyzetből eljutni odáig, hogy már Te is élvezhesd az életed. Megismerheted András 

történetét, miként jutott egyről a kettőre abban, amit célul tűzött ki maga elé.  

 

 Pócsi András építészmérnökként dolgozik, és ugyanolyan vágyai vannak, mint neked 

vagy nekem. Célul tűzte ki maga elé, hogy kikerül a mókuskerékből, és azzal fog foglalkozni, 

amit a leginkább szeret.  Bár építészmérnök, de az épületek tervezésénél sokkal jobban 

szereti a már kész épületeket megcsodálni a világot járva és pipálgatni a bakancslistáját. 

Ráadásul nem csak az a szíve vágya, hogy Ő maga utazhasson és bejárja a világot, hanem ezt 

egy nagy baráti közösséggel szeretné megtenni. Saját elmondása szerint – az a célja, hogy: 

„Minél több embernek tudjak segíteni beutazni az egész világot!” 

A kihívás ott kezdődött a számára, hogy kitalálja, hogyan tudná ezt megvalósítani, 

illetve anyagilag miből lehetne ezt megvalósítani. Mivel kevés szabadidővel rendelkezik, 

olyan elfoglaltságot kellett találnia, ami a meglévő tervezői munkái mellett megcsinálható, 

ráadásul nagyon megnehezítette számára a dolgot, hogy az utazás rendkívül költséges hobbi. 

Ha már családos ember vagy, akkor a nyaralás különösen drága mulatság, hiszen a 

családodra is gondolnod kell: vagyis, ha együtt szeretnétek menni, akkor pillanatok alatt a 

költségek szorzódnak kettővel, hárommal, néggyel,....... Mivel családdal utazni költségesebb, 

mint egyedül, így sajnos sokak számára emiatt „egyáltalán nem engedhetjük meg 

magunknak” felé hajlik az élet mérlege. 

 Ha vállalkozó vagy, akkor a következő akadállyal találod szembe magad – ahogy egy 

vállalkozó ismerősöm mondta - : „ha nyaralni, vagy utazni szeretnék, akkor úgy kell 

terveznem, hogyha az utazás pl. 1.000.000 Ft-ba kerül, akkor még ugyanennyit rá kell 

számolnom összegben, ami bevételkiesés miatt kárként jelentkezik a cégemben, amíg nem 

vagyok itthon. Tehát valójában az 1.000.000 Ft-os út, nekem 2.000.000 Ft-ba kerülne, így 

nem is megyek soha, bármennyire is szeretnék.” 

A valóság az, ha alkalmazott vagy a legtöbb esetben vagy pénzed nincs, vagy időd. 

Vállalkozóként pedig gyakran az idő az, ami útjában áll a világjárásnak, hiszen ha nem 

dolgozol, akkor nyaralás ideje alatt kieső bevétel miatt döntesz úgy, hogy inkább otthon 

pihensz. 

András ugyanezekkel a problémákkal szembesült, és amikor megtalálta a megoldást, 

a „nincs pénzem, és időm”-et jelentő csapdára, akkor 5 hónapon belül meg tudta fordítani a 

dolgokat! 

 



Mielőtt részletesen elmesélném az ő történetét, hadd mutassak meg neked két képet: 

 

   

 

 

 

Az első képen láthatod András 2018. december 28-i Facebook posztját, ahol egy 

utazást tűzött ki 2019-es célnak maga elé. Akkor még nem is gondolta, hogy ez a cél ilyen 

gyorsan valóra fog válni a számára. Pár héttel később befizetett az útra, és május 11-én ezt 

írta a posztjában Szantoriniből a barátainak, családjának, ugyan arról a helyről, ugyanolyan 

képpel: „Minden. Gondolat. Megelevenedik. Jobb, ha figyelsz erre…” 

Milyen nagy igazság. Te is úgy gondolod, hogy a gondolatainknak teremtő ereje van? Kihat az 

életünkre, hogy miről, mit gondolunk? Milyen célokat fogalmazunk meg magunknak? 

 

Na de térjünk is vissza András történetére. 

 



Hogyan tudott 8 hónap alatt felépíteni egy havi 800.000 Ft profitot 

termelő vállalkozást? 

 

Talált egy módszert, ami teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Egy olyan új 

modellt, ami – bár nyugaton elterjedt és remekül működik – hazánkban még nehezen 

vetette meg a lábát eddig(!): ez pedig a Közösségi Vállalkozás. 

Ezt úgy képzeld el, mintha a szomszédok összefognának, és közösen vennének egy 

fűnyírót. Ugyanis egy fűnyírót az ember általában kéthetente egyszer használ, így 

a KÖZÖSSÉG meg tudja azt osztani. Mindenkinek csak egy töredék összeget kell kifizetnie, 

mégis bármikor van fűnyírója, amikor csak akarja. 

Persze egy közösségi vállalkozásnak több szempontból is lehetsz élvezője. Te döntöd 

el, hogy melyik oldalán vagy, hiszen win-win elve miatt mindenki, aki használja, vagy éppen 

aki aktív munkatárs benne, nyer vele.  

Ami igazán izgalmassá tette András számára a közösségi vállalkozás ötletét, az az 

üzleti modell, amivel együtt még izgalmasabb volt a számára.  

András egy olyan rendszert talált, ami egyesíti a Közösségi Vállalkozások elvét az igazi 

Online Marketing eszközeivel és a Több szintű kifizetési rendszerrel.  

A legtöbb vállalkozás számára a legnagyobb kihívás a hozzáértő és lojális munkatárs 

megkeresése és a termékeinek, vagy szolgáltatásának az ismertté tétele, hogy akinek éppen 

arra van szüksége, a neten megtalálhassa. Andrást mindig vonzotta az online marketingben 

rejlő erő, az automatizálható figyelemfelkeltő hirdetések gondolata, ami képes ezt a munkát 

elvégezni a nap 24 órájában tukmálás nélkül.  

Andrással együtt úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk, hogy azt hidd, csak a levegőbe 

beszélünk, ezért megosztjuk veled az ő SZEMÉLYES EREDMÉNYEIT. 

 

Mit fogsz most látni?  

● Mennyit költött hirdetésekre befektetésként, majd ezáltal milyen jövedelemre tett 

szert.  

● Azt a folyamatot, ahogy András már megengedheti magának, hogy ne kelljen többet 

az idejét feláldozni, hogy elegendő pénzt keressen az utazásaihoz.  

 

Hiszen tudod!! A mai világban már nem az lesz gazdag, aki „napi 30 órát” megfeszítve 

dolgozik, hanem aki Pénztermelő Rendszereket birtokol, és “dolgoztat” a saját javára! 

 

Lássuk is a számokat! 

 



 
 

Mit olvashatunk ki az ábrából?  

András október végén kezdte ezt a munkát. Kezdőként elköltött hirdetésre bruttó 

24.121Ft-ot.  

Novemberben még több pénzt költött hirdetésre, összesen bruttó 97.299Ft-ot, mivel 

egyre jobban ráérzett a munkára. Bár a jutaléka még csak 3.795 Ft volt, nem ment el a 

kedve. 

Decembertől-februárig összesen további bruttó 166.466 Ft-ot költött hirdetésre, és 

107.766 Ft jutalékot keresett. Biztosan sokan azt gondolták volna a helyében, hogy minek 

dob ki ennyi pénzt az ablakon, sokkal jobban járna, ha feladná, hiszen eddig a pontig 111.560 

forint jutaléka volt, miközben 287.886 forintja ment el hirdetésekre. Ez eddig nem igazán 

tűnt jó befektetésnek. DE! András tudott vállalkozói szemmel tekinteni erre, és tudta, hogy 

minden forint, amit eddig elköltött hirdetésre meg fog térülni, csak azt nem látta pontosan, 

hogy ez mikor fog megtörténni. 

Március meghozta az áttörést. Ebben a hónapban már 122.546 Ft-ot keresett, és 

láthatjuk, hogy a hirdetésre költött költsége viszont már jócskán csökkenni kezdett. 

Áprilisban a hirdetési költség már nagyon minimális volt, de a jutaléka tovább nőtt 387.334 

Ft-ra. 

Májusban hirdetésre már egyáltalán nem kellett költenie, sőt elment nyaralni (a 

Görögországban található Szantorinibe), miközben a jutaléka tovább nőt 486.152 Ft-ra! 

 Júniusban András továbbra sem költött hirdetésre, de a jutaléka még tovább nőtt, 

közel 800.000 Ft-ra!! 

Ha András türelmetlen lett volna, és az első hónapok eredményei (vagy éppen 

sikertelenségei) alapján hoz döntést, túl hamar úgy gondolta volna, hogy ez rossz befektetés 



volt, és abbahagyta volna, akkor most csalódott lenne. És bánhatná! De az üggyel szembeni 

elkötelezettsége, befektetői szemlélete, ámulatos megtérülést eredményezett számára rövid 

idő alatt. 

Ezen az ábrán kumulálva láthatjuk a történéseket. Azt, hogy András mikor érte el a 

fedezeti pontot, és a hirdetésekre költött pénzhez képest a jutaléka hogyan lett több, vagyis 

a befektetése mikor térült meg és kezdett profitot termelni: 

 

 

András ezzel az új üzleti modellel 8 hónap alatt összesen hirdetésre költött bruttó 

309.786 Ft-ból csinált 1.903.834 Ft-ot, ráadásul úgy, hogy – mint olvastad – 

építészmérnökként dolgozik, napi 2-3 órát foglalkozott vele, és korábban gyakorlatilag 

semmi tapasztalata nem volt a hirdetések terén. De ami a legfontosabb, a bevétele a 

hatástöbbszöröző erő miatt azóta is folyamatosan növekszik anélkül, hogy hirdetne! 

Miért volt ez a munka számára a legoptimálisabb? 

1. Mert olyan online eszközöket kapott hozzá, amivel gyerekjáték ezt működtetni. 

2. A cég olyan képzést biztosított hozzá, ami mellett nem kellett semmilyen 

előképzettség 

3. Mint minden vállalkozás esetén, itt is kell befektetni, de eltörpül a hagyományos 

vállalkozások költségeihez képest. 

4. Mert a meglévő munka mellett is elkezdhető, csinálható. 

 

Lenne kedved neked is belevágni? Ha a válaszod igen, de túl szépnek tűnik, hogy igaz 

legyen, akkor ez teljesen normális reakció részedről, hiszen amiről kevés az adatunk, arról 

nehéz objektív döntést hoznunk.  

 Éppen ezért Andrást megkértük, hogy ossza meg veled a tényleges dokumentumokat 

is, hogy azt is megnézhesd, és meggyőződhess az adatok valóságtartalmáról. A lentebb látott 

adatok alapján készültek a fenti grafikonok is! 



 

Nettó Facebook hirdetési költség 

 

 

Kifizetett számlák a jutalékról (billingo.hu) 



A képen látszik, hogy mennyit költött András Facebook hirdetésre az első 6 hónapban 

(azóta már nem költ rá). A két különböző szekcióban két különböző oldalhoz tartozó nettó 

hirdetési költségeket látsz, mivel két Facebook oldalon keresztül is hirdetett (erre még rájött 

a 27% ÁFA, fentebb így számoltunk). A jutalék számlái pedig 0% áfatartalommal lettek 

kiállítva, mivel alanyi adómentes KATA-s vállalkozó (áfásként erre még rájött volna az áfa, 

mint bevétel és le is kellett volna vonni, mint kiadás). 

Láthatod, hogy ezek a költségek folyamatosan jelentkeztek nála. Mostanra elérte 

már, hogy nincs szüksége hirdetésre, hogy egyre többet kereshessen. András bevétele ezen 

esettanulmány megírásakor havi 800.000 Ft környékén mozog. 

 

Ez egy jó lehetőség lehet neked is: 

● Ha nem tudod otthagyni az állásodat, mert szükséges a mindennapi megélhetéshez, 

de ki akarsz törni a mindennapi anyagi gondokból, és ehhez plusz bevételre van 

szükséged 

● Ha ki akarsz kerülni a mókuskerékből és szabad emberként önfoglalkoztató akarsz 

lenni  

● Ha szereted a munkádat, mert hivatásodnak érzed, de az onnan érkező bevétellel 

nem tudod megteremteni azt az életszínvonalat, amit biztosítani szeretnél a 

családod/magad számára 

● Ha olyan élethelyzetben élsz, ahol nincsenek lehetőségeid, és változtatni szeretnél 

ezen 

● Ha úgy érzed, nem tudsz a karrieredben tovább lépni, és úgy érzed, hogy többre vagy 

képes, fejlődni szeretnél 

Ez egyáltalán NEM neked való, ha: 

● Úgy gondolod, hogy az életben befektetés nélkül is lehet pénzt keresni 

● Úgy gondolod, az élet siralomvölgy, úgysem tudnál a sorsodon változtatni 

● Úgy gondolod, minden rendben van az életedben, már nem akarsz semmit elérni, 

fejlődni 

● Nincs türelmed az eredményeket kivárni, gyorsan akarsz meggazdagodni 

● Nem szeretsz tanulni, új dolgokat elsajátítani 

 

Ha érdekesnek találod, akkor kattints a gombra és nézd meg az 5 INGYENES bemutató videót 

erről az új üzleti modellről, mert ki tudja, könnyen lehet, hogy ez fogja megadni neked is a 

valódi szabadságot: 

 

 

https://innofit.hu/fusion-marketing/
https://innofit.hu/fusion-marketing/

