
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anyagi függetlenséget akarsz? 

 Megmutatom, hogyan érd el! 

 

A pénz nem boldogít, vagy mégis? Akárhogyan is viszonyulunk hozzá, egy 

biztos: nem lehet élni nélküle. Üres zsebbel a boltban nem fogod magad jól érezni. 

Mennyi pénzre van szükséged, mit jelent számodra az anyagi biztonság, és hogyan 

tudnád elérni az anyagi függetlenséget?  

 

Ebben a tanulmányban összegyűjtöttem számodra minden információt ahhoz, 

hogy el tudd dönteni, neked milyen befektetés, milyen vállalkozási forma a 

legideálisabb az anyagi függetlenség megteremtéséhez. Írásomban megosztom veled, 

hogy a különböző lehetőségek választásával milyen előnyökre számíthatsz és milyen 

kockázatokkal kell számolnod. Lesznek olyanok, melyek nagy népszerűségnek 

örvendenek, és lesz szó kevésbé ismert, vagy alternatív új ötletekről is. Nem árt, ha 

tudod, hogy a pénzügyekkel való foglalkozással, a pénzügyi és a vállalkozásokkal 

kapcsolatos ismereteid fejlesztésével jóval nagyobb esélyed lesz, hogy elérd az 

anyagi biztonságot és az anyagi függetlenséget 

 

1. Pénzügyi befektetések 

 

Az anyagi függetlenség, illetve a passzív jövedelem megteremtésének egyik 

legismertebb és legelfogadottabb módja a különböző pénzügyi befektetések igénybe 

vétele. Ide tartoznak a részvények, a kötvények, különböző befektetések, a biztosító 

társaságok által kínált konstrukciók és az ezekhez hasonló pénzügyi termékek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Amikor egy értékesítő megtalál bennünket az ajánlatával, attól függően, hogy 

mivel foglalkozik, gyakran rózsaszínűbbnek mutatja be az ajánlatát, mint ami reális 

lenne. 

 

Így ne! 

 

Legyél elővigyázatos! Vannak olyan befektetések, amelyeket előszeretettel 

hirdetnek a gyors pénzszerzés illúziójának kihasználásával. Ezek általában 

különböző tőkeáttételes, származtatott befektetések, CFD-k, amiket jobb, ha elkerülsz. 

Még senki nem találta fel a csodarobotot, ami mindig nyer, és hiába állítják ezt sokan, 

ilyen nem létezik. 

 

Korrekt megoldás 

 

Ha szeretnél biztosra menni, nem akarsz sok időt a saját képzéseddel 

foglalkozni, akkor egyszerű megoldásnak tűnhet a befektetési alapok választása. 

 

A befektetési jegyeket a „kényelmesek” befektetéseinek nevezik, mert a 

befektetési jegy tulajdonosainak nem kell azon fáradoznia, hogy pontos információkkal 

rendelkezzen a gazdaság állapotáról, a várható tendenciákról, nem kell a tőkepiac 

változásait nyomon követnie, és nem kell állandóan a részvényárfolyamok ingadozását 

sem figyelnie. A befektetési alapokban összegyűjtött tőkét felkészült szakemberek 

fektetik be, akik a kezelésük alatt lévő nagytőkévé koncentrált megtakarításokat 

megfelelő arányban osztják meg a részvények, az állampapírok és a bankbetétek 

között úgy, hogy minimális kockázat mellett a lehető legnagyobb hozamot próbálják  

elérni. Mivel hosszabb ideje figyelik a gazdaságot, megvannak az elméleti ismereteik a 

pénzügyi piacokhoz, így joggal remélheted, hogy jobban jársz, ha rájuk bízod a 

pénzedet. 



 

 

 

 

 

 

Valóban. Egy több elemből álló értékpapírcsomag kockázata alacsonyabb, mint 

az egyes befektetéseké külön-külön. Ilyen módon az alapkezelő által összeállított 

értékpapírokból álló alap portfólió kockázata is alacsonyabb lesz. A nyílt végű 

befektetési alapok egyik legfontosabb előnye, hogy ezek a befektetési jegyek könnyen 

visszaválthatók, bármikor pénzzé tehetők, ám a visszaváltási árfolyamot nem lehet 

előre tudni. 

 

A befektetési alapok a tőkepiacokon szerzik be instrumentumaikat, ezért a 

hozamok is ennek megfelelően magasabbak, mint a bankbetét és a folyószámla 

hozama (ezektől még azt sem remélheted, hogy a pénzed megőrzi az értékét). 

 

Erre figyelj! 

 

Viszont fontos, hogy tudd! A tőkepiacon elérhető magasabb hozam velejárója 

a nagyobb kockázat. A befektetési jegynek tehát éppen az a célja, hogy hidat verjen a 

túlzott rizikótól tartó kisbefektetők és a magasabb hozamot ígérő, ellenben 

kockázatosabb tőkepiac között. 

 

Fontos megemlíteni, a befektetési alapoknak nemcsak előnyei vannak. Az egyik 

hátrány számodra, hogy mint befektetési jegyek tulajdonosa nincs beleszólásod abba, 

hogy mit vásároljanak a pénzeden. 

Legnagyobb hátrányként az említhető meg, hogy az alapok jövőbeni hozamaira 

vonatkozóan semmiféle garancia nincs, azaz nem kínál számodra előre rögzített 

hozamot, azt mindenkor a piaci érték alapján határozzák meg. Egyetlen támpont az 

alapok múltbeli teljesítménye, amiből következtetni lehet a jövőbeni hozamokra. Ez 

azonban többféle problémát is felvet. Az egyik az alapok összemérhetőségéből fakad. 

Ugyanis ugyanaz az alap, más-más időpontokban egészen eltérő hozamot produkál, s  

 



 

 

 

 

 

 

amíg az egyik időben extra magas profitot biztosít a tulajdonosának, addig ugyanez az 

alap egy másik időpontban átlagos vagy gyengébb teljesítményt produkálhat. 

 

Összességében ettől azt várni, hogy 10-20 évnél gyorsabban meggazdagodsz, 

vagy belátható időn belül anyagilag függetlenné válsz nem lehet, főleg ha apránként 

veszel befektetéseket, vagyis nincs kellő mennyiségű befektetni való pénzed. Ami a 

vásárlása mellett szól, hogy legalább az értékvesztéssel nem kell számolnod a 

bankbetétben, vagy a folyószámlán tartott pénzhez képest. Vagyis a tényleges vásárlói 

értékét a pénzed megőrzi, sőt valamelyest gyarapodásnak tud indulni. 

 

 

2. Ingatlan befektetések 

 

Nagyon sokan az ingatlanokban látják a jó befektetés lehetőségét. Ezzel a 

lehetőséggel eleve csak akkor tudsz élni, ha sok millió megtakarítást már 

összeraktál az évek alatt, vagy beleszülettél abba, hogy a felmenőid hozzád vágnak 

pénzt, esetleg örököltél egy jelentős összeget. 

 

Elsőre jól hangzik, de... 

 

Fontos viszont felkészülnöd előre arra a tényre, hogy az ingatlanok ára nagy 

mértékben tud változni az évek alatt, és akár másfél évtized is szükséges hozzá, 

hogy ugyanoda térjen vissza az ingatlanod értéke, mint a zuhanás előtt volt. 

Előfordulhat veled az is, hogy a lakás kiválasztásakor még minden rendben van, majd 

néhány év múlva kiderül, hogy a ház valójában belülről nagyon rossz állapotban van. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rohadó tetőtér, teljes cserére szoruló gázvezetékek, villanyhálózat, megroskadt 

szerkezet, és még sorolhatnám a problémákat. Előfordulhat, hogy a gázszivárgás miatt 

elzárják a gázt télen, és több hónapon keresztül nem lesz fűtés a lakásban! Nem 

hiszem, hogy egy ilyen lakásban sok albérlő maradna szívesen. 

 

De előfordulhat az is, hogy nem sokkal az ingatlan vásárlása után derül ki, hogy 

a függőfolyosót cserélni kell a társasházban. Ez is komoly összegekbe kerülhet neked,  

ráadásul hónapokig tartó zajjal, és porral jár. A kérdés az, hogy te ki tudod-e szúrni még 

a vétel előtti időszakban, ha valami nincs rendben a megvásárolandó lakással, vagy 

sem. 

 

Persze az albérlőkkel is lehet problémád. Akár az albérlő hónapokig nem fizet, 

és lehet hogy már nem is fog. Sőt, még rezsi hátralékot is hagyhat maga után. 

 

Nagyon könnyű abba a hibába esni, akik ingatlanban fektetnek, hogy túlbecsülik 

az elérhető hozamokat. Ez azért is van, mert sajnos könnyű megfeledkezni sok apró 

kis költségről, ami biztosan fel fog merülni, vagy felmerülhet. 

 

Ezek a költségek lehetnek: apró felújítások, tönkrement berendezések, 

biztosítási költségek, nagy felújítások, állapotmegőrzés, amortizáció. Vagy amikor nem 

tudod kiadni az ingatlant, és üresen áll. Adók, illeték, ügyvédi díj, ingatlanos költsége, 

ha igénybe veszed a szolgáltatásukat, vagy a saját magad befektetett ideje (ezzel 

szinte senki nem számol), illetve számolj a kockázati prémiummal is, amit a biztonságos 

befektetés felett kell hozzon, hogy megérje vele foglalkozni. Ha nem hoz többet, mint az 

állampapír, akkor minek ennyit vesződni vele, igaz? 

 

Senki sem szeretné a pénzét problémákba fektetni! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Választhatod az ingatlan befektetési alapokat is. 

 

Legnagyobb előnye egy ilyen ingatlanalapnak, hogy kisebb rizikót jelent 

számodra. Ha minden pénzedet egyetlen ingatlanba fekteted, akkor vállalod a 

kockázatot, hogy ha bármi történik azzal az ingatlannal, vagy az ingatlanpiaccal, akkor 

buksz a befektetéseden. 

 

Azonban, ha nem egy ingatlanba fektetsz, hanem egy ingatlanalapon keresztül 

akár több százba, akkor nem érint annyira rosszul, ha közülük eggyel történik valami. 

Ezzel lehet növelni a diverzifikációt. Viszont arra figyelni kell, hogy ez még nem  

feltétlenül elégséges, hiszen még ezzel is csak a magyar lakóingatlan piacba 

fektettél, ami bizony egy elég szűk piacnak minősül. 

 

Szintén előny, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező cégnél egy jó szakértői 

hátteret kapsz. 

 

Legnagyobb hátránya egy ingatlanalapnak, hogy ha hirtelen szükséged van a 

befektetett pénzedre, ami egy ingatlanban áll, akkor nem tudják még ők sem azonnal jó 

áron pénzzé tenni azt. Egyértelmű, hogy van likvid tőkéje egy ilyen alapnak, és elvileg 

van lehetőséged pénzt kivenni az alapból, de fontos tudnod, arra már nem nagyon tud 

felkészülni egyik alapkezelő sem, ha tömegesen rohanják meg őket az emberek eladási 

szándékkal. Könnyen megeshet, hogy nehezen kapod vissza a pénzedet, vagy 

nagy veszteséggel tudsz csak kiszállni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Hagyományos vállalkozás 

 

Mi van abban az esetben, ha a hagyományos vállalkozásban látod a legjobb 

befektetési lehetőséget? 

 

Sok vállalkozó az induláskor tévesen a cég bevételére úgy tekint, mintha a 

saját pénze lenne. Holott eleve egy része áfa, ami nem a övé. Fontos megemlíteni, 

hogy léteznek iparágak, ahol statisztikai tény, hogy a számlák akár 10-15%-át sosem 

fizetik ki, így érdemes erre is felkészülni, hogy ez nálad is így lesz.  

 

Vagyis az árbevétel önmagában még nem mond semmit. 

 

De vannak más bajok is. Honnan tudod, hogy mennyi lesz mondjuk az 

értékesítés költsége? Vállalkozóra lefordítva: az eladott cucc után mennyi lesz a pénz,  

ami a végén nálad marad? Vagy ha van egy (szerinted) zseniális terméked, annak hol a 

piaca? És az mekkora? 

 

Biztos vagyok benne, elsőre azt feltételezed, minél nagyobb egy piac, annál 

nagyobb bevétel szerezhető onnan, vagyis minél nagyobb piac, annál biztosabb üzletet 

lehet rá építeni. Ha ez így lenne, mindenki kenyeret sütne, autót gyártana, esetleg 

gyógyszert forgalmazna, mert ezekre a termékekre kb. mindenkinek szüksége van. 

Mégsem teszi mindenki. 

 

Egy példa: mennyi a bevétele egy hazai gyógyszertárnak? 

 

Ma Magyarországon a gyógyszertárak jó esetben 15% körüli árréssel működnek. 

Ez a zsebedre lefordítva azt jelenti, 100 forint árbevételből 85 forintot fizetsz ki 

árubeszerzésre. Minden másra marad 15 forintod. Így az üzlethelyiség bérleti díjára, az  



 

 

 

 

 

 

alkalmazottak fizetésére, az adókra, és nyilván a saját megélhetésedre is szeretnél 

némi pénzt kivenni a végén. 

 

A teljesség igénye nélkül: az üzlethelyiséged bérlése, és fenntartása kerüljön 

havi 400.000 forintba. Legyen 3 alkalmazottad, akik összesen havi másfél millió 

forintodba kerülnek. Céges bankszámla kell, könyvelő kell, telefon, internet, adók, 

miegymás. Mindez legyen csak további 200.000 forint. Most tartunk havi 2.100.000 

millió forintnál. Ehhez havi (nettó!) 14.000.000 forint bevételre van szükséged. Ami 27% 

áfával pontosan 17.780.000 forint. 

 

Számoljunk egy kicsit tovább: egy vevő átlagosan 3000 forintot költ el nálad. Ez 

havonta 5926 vevő. Havi 26 nap, és napi 10 óra nyitva tartással 260 órát működsz egy 

hónapban. Így óránként 22 vevőre van szükséged. Vagyis három percenként egyre. 

 

Ha már tervezünk: ehhez a tempóhoz legalább 3 alkalmazott kell, akik egy 

időben dolgoznak. Az említett nyitva tartás miatt viszont a 3 alkalmazott kevés, első 

ránézésre legalább 4, de lehet, hogy 5 ember kell. Így viszont azonnal látszik, hogy az a  

bevétel, amivel eddig számoltuk kevés. És ez csak egyetlen összefüggés a sok közül, 

amivel a pénzügyi, és üzleti tervezésed során számolnod kell! 

 

Most már látod, piacod mérete és árbevételed önmagában semmilyen szinten 

nem garantálja a számodra, meg fogsz-e élni a bizniszedből! Az, hogy ezt az 

árbevételt mennyiből tudod előállítani, már sokkal inkább.    

 

Vegyük sorra, milyen költségekkel kell számolnod 

 

Azt biztosan tudod, vállalkozóként lesznek költségeid. Költségeid nem mások, 

mint bevételed megszerzésének az ára. Ha csak egyetlen embert foglalkoztatsz, és  

 



 

 

 

 

 

 

adsz neki havi 200 ezer forint nettó fizetést, az neked kb. 370 ezer forintba kerül 

havonta. Évente több, mint 4 millió forint. 

 

Ezen kívül – a teljesség igénye nélkül – szükséged lesz termelőeszközökre, 

hirdetésre, könyvelőre stb., és még adót is kell fizetned. Ezek mind-mind a bevételedet 

amortizálják, és akkor is ki kell fizetned, ha vállalkozásodnak egy forint bevétele sincs: 

ezek az ún. fix költségeid. 

 

Természetesen az is pénzbe kerül amit közvetlenül a terméked előállítására 

fordítasz, amennyiben gyártó vagy: ez lesz a (gyártási) önköltség. És még nem 

beszéltünk a megfelelő személyzet megtalálásáról, betanításáról, alkalmasságáról. 

 

Nem véletlen, hogy a vállalkozások jelentős számban nem élik túl az 1 évet 

sem, hiszen nem tudják a piacukat úgy kiépíteni, illetve a vállalkozásukat finanszírozni, 

ami szükséges lenne a túléléshez. 

 

Ma Magyarországon hagyományos vállalkozást indítani vállalkozói tapasztalatok 

és kellő tőke nélkül óriási kockázatot rejt, hiszen önmagában a szakmai hozzáértés 

egy területhez még vajmi kevés a sikerhez. Tapasztalatok szerint, ha túlélted a kezdő 

évet is, 2-3 év mire pozitívba tud a céged fordulni, és mint tulajdonos, hogy ténylegesen  

 

 

 

 

kivonulhass az operatív munkából és passzív jövedelemre tegyél szert, gyakran 10-

20 évre is szükség van. 

 

Egy bérből és fizetésből élő ember számára ténylegesen nagyon kevés 

lehetőség van a mókuskerékből kilépni, olyan befektetésekre szert tenni, vagy  



 

 

 

 

 

 

vállalkozást müködtetni, ami hosszú távon számára valóban passzív jövedelem 

megszerzését  teszi lehetővé. Hiszen ha nincs tőkéje amit dolgoztasson akár a tőzsdén, 

akár pénzügyi alapokban, ingatlanokban, vagy vállalkozásban, akkor nem tudja 

kihasználni ennek az áldásos hatását, az anyagi függetlenség megteremtését. 

 

 

 4. Legújabb trendek 

 

A világ az elmúlt 15 évben óriásit változott. Szakemberek ezt a világtörténelem 

harmadik információs forradalmának tartják. (Az első az írás feltalálása volt, aminek 

révén könnyen rögzíthetővé és felidézhetővé váltak az adatok, második a 15. 

században a könyvnyomtatás volt, amely lehetővé tette, hogy a leírt adatok 

sokszorosíthatók legyenek). Ez a harmadik forradalom pedig már a leírt és 

sokszorosítható adatoknak egy újabb dimenzióját hozta létre, ami a tér-, az időbeli-, 

valamint az emberi korlátok lerombolásáról szól. 

 

Az emberi kultúra összes területére – és az üzleti világra fokozottan – érvényes, 

hogy a számítógépek megjelenésével és elterjedésével hatalmasat változott a 

tudásrendszerünk, egymással kialakított kapcsolataink, a személyes és üzleti 

viszonyaink, a munkavégzésünk mindennapi gyakorlata és a hétköznapi életünk. Az 

internet megjelenése, a világháló azáltal, hogy új kommunikációs lehetőségeket 

vezetett be. 

 

Hogyan befolyásolja pénzügyi helyzetünket a számítógépek és az internet 

megjelenése? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Melyek a legfőbb különbségek a számítógépek és internet nélküli, régebbi világhoz 

képest, ami a vállalkozásokat illeti? 

 

Régen elsősorban a hely és a helyzet volt leginkább előtérben, és aki birtokolni 

tudta a pénzt, az eszközöket, az tudott könnyen érvényesülni. Legtöbbször olyan helyen 

dolgoztak az emberek, amely lakóhelyükhöz közel volt. Ez mára alapvetően 

megváltozott, az internet segítségével hirtelen kitágult a világ. Ma akár anélkül is 

dolgozhatunk egy virtuális eszközöket használó vállalkozás keretében, hogy át kellene 

lépnünk az otthonunk küszöbét. Emellett pedig vásárolhatunk is bárhonnan úgy az 

interneten keresztül, hogy az eddiginél több cég ajánlatát hasonlítjuk össze, és néhány 

napon belül házhoz hozzák a megrendelt árukat nekünk. 

 

Milyen további vállalkozási lehetőséged van, ami nem igényel komoly anyagi 

befektetést, és a pénz helyett az idődet tudod befektetni? Mit jelent ez az új helyzet a 

számodra? 

 

 

4. 1 Internet alapú vállalkozások 

 

Az online, internetalapú vállalkozási forma hosszú távon ha elhiszed, ha nem, 

komoly konkurenciájává fog válni a hagyományos vállalkozásoknak. Annál is inkább, 

mert a most felnövekvő nemzedék számára az internet az elsődleges médium, 

amelyet jóformán mindenre használnak, szórakozásra, vásárlásra, információgyűjtésre, 

munkára egyaránt. Egyébként, ha körbe nézünk a nagyvilágban, szembetűnő tény, 

hogy még az offline súlypontú vállalkozások is egyre szélesebb körben használják a 

működtetésükhöz, munkájukhoz, értékesítésükhöz a világhálót, hogy lépést tartsanak a 

világ változásával. 

 



 

 

 

 

 

 

Az elektronikus kereskedelem egyre szélesebb ügyfélkörrel és beszállítói 

csoporttal teremti meg a szoros és interaktív kapcsolat lehetőségét. Ez a 

hagyományos kereskedelmi gyakorlatban nem lenne lehetséges. Az interneten való 

vásárlásoknak köszönhetően jelentősen átalakult a piac fogalma. A világháló 

tulajdonképpen egy hatalmas piactérré (is) alakult. Ez az átalakulás, ha webáruház 

indításában gondolkodsz, a következő előnyöket, új lehetőségeket rejti a számodra: 

 

- A világhálón nincsenek földrajzi határok és időbeli korlátok, hiszen egy 

weboldalt vagy egy webáruházat a világ bármely pontján, a nap 24 órájában 

megtekinthetik ha van internetes kapcsolat, és az oldal nincs éppen karbantartás 

alatt. A vevő teljes kényelembe helyezheti magát, hiszen otthonról történik a 

vásárlás. Nem kell utaznia, sorbaállnia a kasszánál, és nem kell hazaszállítania 

sem az esetleg nehéz, méretes vagy törékeny árut. 

 

- A web természeténél fogva látványgazdag és minden korábbinál interaktívabb 

médium. A gyakori, képileg gazdag üzenetváltásokkal a hagyományos 

kereskedelemhez képest szorosabb ügyfélkapcsolatok alakíthatók ki.  Ezáltal 

– lélektani szempontból nézve – az ügyfelek erősebben tudnak kötődni az adott 

termékhez vagy márkához (brandhez). Az ügyfélszolgálat jelentős része 

automatizálható, gyorsan és könnyen a vásárlók rendelkezésére tudnak állni a 

jól megtervezett dokumentációk, a gyakran ismételt kérdések (FAQ) és a 

különféle referencia-adatbázisok. Ezáltal egyrészt a vevők úgy érzik, hogy 

fontosak a cég számára – hiszen az törődik a kérdéseikkel, bizonytalanságaikkal 

és esetleges problémáikkal, másrészt a cég költségei is csökkenthetők ezáltal. 

 

- Az elektronikus üzlet polcain csak információk, nem pedig fizikai árucikkek 

találhatóak. Ez megfelelő szervezés esetén jelentősen csökkentheti a 

raktárkészletet és a disztribúciós költségeket. 

 



 

 

 

 

 

 

- A webes technológiák különböző értékesítés-támogatási stratégiákat tesznek 

lehetővé: a hagyományos, személytelen hirdetésekkel szemben itt az ügyfelek 

célzott Facebook-kampánnyal, Google-hirdetésekkel, bloggal célzottan elérhetők 

és online kommunikálhatnak (chat) is a céggel. Ma már intelligens termékajánló 

rendszerek is létrehozhatók, amelyek tanácsokat adnak a vásárlóknak, és 

segítséget nyújtanak a választásban. 

 

- A weben történő kereskedelemben használt ügyfélkapcsolati menedzsment-

alkalmazások (CRM) vagy személyre szabott termékajánlatok bevezetésével 

egyre jobban optimalizálhatók az eladások és a profit. 

 

- Több információ megtudható az egyes vásárlók igényeiről, ha a demográfiai 

adatokat, az ügyfél korábbi rendeléseit, vásárlási szokásait és érdeklődési körét 

is figyelembe veszik. Mindezzel felvértezve személyre szabott vásárlási élmény, 

promóciók és hűségprogramok  biztosíthatók az egyre szélesedő vevőkör 

számára. 

 

Ahhoz, hogy a kép teljes legyen számodra, szólnom kell azonban a 

hátrányokról is. 

 

- Noha egy weboldal elkészítése töredékköltséget feltételez a hagyományos 

üzletek megvásárlásához/bérléséhez, berendezéséhez képest,  ám a webáruház 

„felfuttatásához” igenis rengeteg pénz, idő és tudás szükséges. Nagyon 

fontos a marketingmódszerek megfelelő alkalmazása és a keresőoptimalizálás. 

 

- Vannak vevők, akik a mai napig azért nem vásárolnak olyan szívesen 

webáruházban, mert félnek, hogy nem azt fogják kapni, amit ígérnek nekik. 

Nem tudják megfogni és megnézni élőben a terméket, bizonytalanok a termék 

minőségében, óvakodnak előre pénzt kiadni olyasmire, amit nem láthatnak- 



 

 

 

 

 

tapinthatnak fizikai valójában – vagy amivel kapcsolatban nincs meg a 

megszokott realitásérzetük. 

 

- Ma már az interneten a vásárló több helyen is utánaolvas, tájékozódik, mielőtt 

vásárol. Aki jobb, olcsóbb, szebb termékkel áll elő, pillanatok alatt 

konkurenciává tud válni, hiszen mindenki vetélytárs a neten, aki nem épített 

brandet. Úgy gondolom, hogy ez a hátrány könnyen kivédhető tudatos 

márkaépítéssel, magas minőségű termékkel, szolgáltatással. 

 

- A termék kifizetésére többféle módszer létezik manapság. A bankkártyás 

fizetés miatti bizalmatlanság egyre kevésbé akadály. Azon ügyfelek 

számára, akiknek fenntartásaik vannak a kártyás fizetéssel, egyszerűen 

orvosolható utánvétes fizetés lehetőségének biztosításával. Vannak, 

akikben az a félelem él, hogy nem kapják meg a terméket, hiába fizettek 

érte. Ez a hátrány egyszerűen orvosolható elégedett vásárlók 

tapasztalatairól készült videóval, vagy a tapasztalatok szöveges 

leírásával. 

 

- Végül, de nem utolsó sorban az egyik nagyon fontos hátrány, a személyes 

érintkezés hiánya. Ez különösen az idősebb korosztályhoz tartozó vevőben 

kelthet bizalmatlanságot. Az idősebbek gyakran csak információszerzésre 

használják az online boltokat, és maradnak a hagyományos vásárlásnál. 

 

Ezért nagyon fontos, hogy a webes értékesítők mindent megtegyenek, hogy a 

leendő vásárlóban a félelmet oldják, illetve garanciákkal, megfelelő kommunikációval 

felépítsék a webáruház iránti bizalmat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. 2. Hálózati marketing rendszerek 

 

Ma a tehetség, a cselekvőképesség korlátozatlan előnyt és hatalmat élvez az 

internet által megteremtett világban. A globalizáción, az internet információs rendszerén 

keresztül, a sikeres üzleti modellek átvétele rendkívül egyszerűvé vált. Fontos 

megemlítenünk a hálózati marketing rendszerét, a network marketing, sokak által 

MLM néven ismert vállalkozói lehetőséget. Ezt az értékesítési és kifizetési módszert 

immár közel 70 éve számos cég és gyártó használja sikeresen a termékeinek a piacra 

való bevezetéséhez és forgalmazásához. 

 

Óriási előnye ennek a vállalkozási formának számodra, hogy a hagyományos 

vállalkozásokkal szemben, nagyon kevés pénz befektetést igényel, és 1-2 éves 

távlatban már komoly befektetővé tudsz válni a megkeresett bónuszok segítségével, 

ami az anyagi függetlenség megteremtésénél gyorsítósáv lehet a számodra. 

 

MLM/network marketing koncepció, mint passzív jövedelem megteremtését 

célzó vállalkozási forma 

 

Az MLM a vásárlásösztönző marketingformák világszerte elterjedt változata. Itt 

az értékesítést lényegében a független termékforgalmazókból álló, többszintű 

érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást 

közvetlenül, direkt módon juttatja le a fogyasztókhoz – kizárva a hagyományos 

boltokat mint közvetítőket. 

 

A Magyar Marketing Szövetség Ügyvezető alelnöke, Tonk Emil a személyes 

eladásra épülő értékesítési módszerként definiálta a multi-level marketinget. Az 

MLM-ben aktívan részt vevő személyek számára elsősorban olyan alternatív marketing 

technikáról van szó, amelynél elsősorban a teljesítmény- és jövedelemszámítás 

speciális. A rendszer alapja, hogy az emberek egymásnak ajánlják a termékeket és az  



 

 

 

 

 

 

értékesítési módszert, ezáltal egymáshoz kapcsolódnak, különböző szinteken 

egymásra épülő csapato(ka)t alkotva. Ebből eredően kialakul egy fogyasztói és  

értékesítési hálózat, amelynek tagjai speciális, előre lefektetett szabályok szerint 

dolgoznak együtt. 

 

Az MLM alapötletét az a felismerés adja, hogy egy termék elégedett 

fogyasztója a terméket feltehetően szívesen továbbajánlja, és így ő maga 

személyesen, közvetlenül részt vesz az értékesítésben: egyszerre fogyasztója és 

eladója is a termékeknek. Az MLM cégek az utóbbi tevékenysége alapján – mint ajánlót 

– az általa értékesített termékek után javadalmazásban részesítik. Amennyiben az ő 

vásárlója a saját vásárlás nyomán a terméket ismételten sikeresen továbbajánlja 

másoknak, és ebből következően újra vásárlás történik, a továbbajánló személyeket 

jutalék illeti meg, és az eredeti ajánló ebből a jutalékból is jutalékrészesedést kap – ily 

módon kapcsolódnak egymáshoz a személyek, és alkotnak hálózatot, és képződik 

jutalék. 

 

Az MLM rendszerben dolgozó termékforgalmazók jövedelme kétféle alapon kerül 

kiszámításra. Egyfelől kiskereskedelmi árrésként, a fogyasztói és a nagykereskedelmi 

ár különbsége miatt, másfelől pedig jutalékként, melyet a forgalmazó a saját maga által 

létrehozott hálózati forgalom nyomán kap a vállalattól a forgalom volumene és a 

munkatársai (csapata) teljesítménye függvényében. 

 

Robert T. Kiyosaki Cashflow-négyszög című könyvében oszt meg egy fontos 

gondolatot: „Miután levetkőztem előítéleteimet, és elkezdtem komolyan foglalkozni a 

network marketinggel, elkezdtem őszintén tisztelni a rendszerét. Megfizethető belépési 

díjért az emberek lehetőséget kapnak rá, hogy részesei legyenek egy létező 

rendszernek, és azonnal elkezdhetik kiépíteni saját üzletüket. A számítógépipar 

technikai fejlettségének hála ezek a szervezetek teljesen automatikusan működnek, a  



 

 

 

 

 

 

 

papírmunka, a megrendelések továbbítása, az értékesítés, a könyvelés és a folyamatos 

ellenőrzés nem okoz fejfájást senkinek, mert mindez a network marketing 

szoftverrendszerének a dolga. Az új forgalmazók minden energiájukat az üzletépítésbe  

fektethetik, igénybe vehetik a kész automatizált rendszert, és nem kell a vállukra 

venniük a kisvállalkozások kezdeti szakaszának a nehézségeit.” 

 

MLM: jó ötlet, vagy ne is halljak róla? 

 

Számos eltérő, olykor ellentmondó megítélése van a multi-level értékesítési 

rendszereknek. Sokan nagyon jó lehetőségnek tartják az értékesítés ezen módját, mások 

viszont azonnal védekező állást vesznek fel, amint meghallják az MLM szót. Mi lehet 

ennek az oka? 

 

Az MLM-rendszerek védelmezői szerint a köznyelv összemosta az MLM 

értékesítési rendszerét más hasonló felépítésű, ám nem legális és az emberek 

tudatlanságával visszaélve, a pénzüket kicsikaró rendszerekkel, amit jogosan el is 

ítélnek. Ilyen a piramisjáték, a pilótajáték és akár a maffia, amelyek törvénybe ütközve 

működnek, nem legálisak. 

 

Az MLM nem piramisjáték. Még az MLM védelmezőinek is el kell ismerniük, hogy 

piramisrendszerek lényegében logikailag hasonló módszerek, ugyanakkor nagy 

különbség köztük, hogy nincs bennük értékes áru, sem hasznos szolgáltatás. A 

piramisjáték lényege, hogy a belépők jelentős összeget fizetnek, amelyek fejében 

esetenként semmit, néha gyakorlatilag hasznavehetetlen szolgáltatást kapnak, vagy 

rengeteg, többnyire nem túl jó minőségű árut halmoztatnak fel velük, rátolva rájuk azok 

értékesítési kényszerét. Vallom, hogy ezek a rendszerek voltak elsősorban felelőssek,  

 



 

 

 

 

 

 

amelyek az MLM-ek rossz hírét kiváltották, és a köztudatban máig sok ember számára 

félelmeket keltenek az ilyen típusú cégekkel szemben. 

 

Az MLM nem pilótajáték. A pilótajáték sajátossága, hogy a hálózatba belépők 

regisztrációs díját osztják szét azoknak, akik már bent vannak a hálózatban. Amennyiben 

magas regisztrációs díjat kérnek, és ezért semmilyen szolgáltatást, értéket nem kínálnak, 

nincs valós termék mögötte, akkor célszerűbb messziről elkerülni az ilyen ajánlatokat is. 

 

Az MLM nem maffia. Amerikában először egy Al Capone nevű úr fedezte fel azt 

a módszert, amelynek segítségével megoldotta abban az időben az egész földrészen 

tiltott alkohol értékesítését, a legnagyobb titoktartással működő hálózaton keresztül, 

személyes eladással. Hiba lenne azonban emiatt azt mondani, hogy az egész multi-level 

marketing üzlet egy jó kis maffia. Ott tiltott árukkal kereskedtek, és a hálózati tagokkal 

szemben nagyon szigorú fegyelmi elvárások voltak. Aki ezt megszegte, gyakran halál 

várt rá. 

 

MLM régen és ma 

 

A hagyományos MLM-cégek még egy olyan világban jöttek létre, ami nem kínált 

megoldást számukra a vevők, munkatársak toborzásakor az ajánló beazonosítására. Ha 

a leendő ügyfelekhez az információ hagyományos reklámozás segítségével vagy online 

eszközök által jut el, és az így megtalált személy akar csatlakozni munkatársként vagy 

vásárlóként a céghez, nem tudják lekövetni azt, hogy ténylegesen ki végezte el a 

marketingtevékenységet, így nincs lehetőség ennek a díjazására sem. A hirdetéseket 

emiatt a probléma miatt tiltják a hagyományos MLM-cégek.  

 

Noha az MLM azt jelenti: multi-level marketing, a hagyományos MLM cégek a 

direkt értékesítésre, a multi-level sales-re épülnek, azaz csak a direkt értékesítés  



 

 

 

 

 

 

technikáit használják a mai napig munkatárs és vevő keresésre, amit kevesen képesek 

ösztönösen jól csinálni megfelelő képzés hiányában. A termékforgalmazók csatlakozásuk 

után lelkesen belefognak a hálózatépítésbe, de hamar megrekednek. Akkor 

szembesülnek vele, hogy nem tudnak eladni, nem szívesen hívogatják a régi 

ismerőseiket, nem szeretnek emberek előtt beszélni,  és nem szeretnek ismerkedni 

„hátsó szándékkal”, üzletszerzés céljából, amikor már a saját kapcsolatrendszerüket 

“felégették”. Ezek a cégek mind a mai napig lényegében a direkt értékesítésre 

korlátozódnak – és marketing-lehetőséget (online marketing-lehetőségeket is) hagynak 

az előbb említett okok miatt kihasználatlanul. 

 

 

 

 

A Fusion Marketingre épülő vállalkozási forma 

 

A Fusion Marketing egy innovatív, új üzleti modell, ami több meglévő üzleti 

modellt kombinálva (egyfajta fúzióval) jött létre. Olyan háromszög üzleti modellről 

beszélünk, melyben adott az anyacég, az együttműködő partnerek és a vevők. 

Lényege, egyedisége, hogy képes egyesíteni a hagyományos kis- és 

középvállalkozások által használt marketing eszközöket az MLM matematikájával, 

hatástöbbszöröző erejével. 

 

A modell nagyszerűsége, hogy online automata vevőszerző rendszerek 

(tölcsérek) szállítják a jelentkezőket, olyan honlap-rendszerek, melyek képesek kéz 

érintése nélkül, a nap 24 órájában, az év 365 napjában a hideg piacról érdeklődőket 

generálni és feliratkoztatni. A Fusion Marketing keretein belül az affiliate partnerek 

készen kapják a cég által elkészített rendszereket, melyeket nekik már csak 

használni kell. 

 



 

 

 

 

 

 

Ezzel a megoldással el lehet érni, hogy az érdeklődők maguktól 

jelentkezzenek, és nem a hálózatépítőknek kell hívogatni az embereket, bemutatókat 

tartani, agitálni. 

 

A titka ennek a modellnek az, hogy hirdetésekkel el lehessen érni a hideg piacot, 

és tudjunk nekik olyan üzeneteket kommunikálni, melyekre felkapják a fejüket. 

 

A Fusion Marketing mindent tartalmaz, ami szerethető az MLM-ben, vagyis az 

elszámolási rendszerét, ami jóvoltából a megkereshető jövedelemnek nincs felső 

határa, az elszámolás több szinten történik – így valódi kitörési lehetőség az 

átlagember számára, ha passzív jövedelem elérését tűzi ki célul. 

 

A hatástöbbszörözés lényege, hogy az affiliate partnerek nem a saját 

erőforrásaik (munkaidő, befektetett pénz) növelésével tudnak profitot növelni – hanem  

azzal, hogy bevonnak másokat is. Itt kerül képbe a közösségi vállalkozási modell, 

illetve a közösségi vállalkozás ereje, hogy többfelé oszlik el a reklámköltség, illetve a 

cég a tényleges bekerülési árak töredékéért biztosítja a partnereinek a képzést és az 

online honlap rendszereket, eszközöket. 

 

Ma úgy tűnik, hogy a Fusion Marketingre épülő vállalkozási forma olyan 

lehetőség, amitől egyszerűbben, nagyobb támogatással, gyorsabban és kisebb 

kockázattal NEM lehet profitos vállalkozást felállítani, passzív jövedelemre szert tenni. 

Bátorítalak, hogy tudjál meg róla minél többet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Végszó 

 

Javaslom, hogy mérlegeld a tanulmányban említett lehetőségek közül melyik út a 

legmegfelelőbb a számodra, és hozz bölcs döntést, és indulj el már ma az anyagi 

függetlenség felé vezető úton! 

 

Ha te is érdekesnek találtad a Fusion Marketing rendszerét, - mint már több 

százan előtted- akkor figyeld az e-mailjeidet, mert hasznosabbnál-hasznosabb 

anyagokon keresztül megtudhatod, hogyan tudsz profitálni a Fusion Marketingből. 

Keresd azokat az e-maileket, amiket az InnoFit küld neked.  Olvasd el mindet, mert 

egyikről sem éri meg lemaradni. (Persze csak akkor kapod meg az e-maileket, ha 

kérted. Ha nem, akkor egy e-mailt kaptál tőlünk, de ott még van esélyed a többit is 

kérni! Hajrá!) 

 

 

 Mihalik Gyöngyvér 


