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Ajánlások 
 

"Ahogy elkezdtem olvasni, azonnal magával ragadott a 
könyv. Legszívesebben azonnal végigolvastam volna.  

Tamás a magyar Tim Ferriss  
(tudod, a 4 órás munkahét szerzője), könyve pedig az első 

olvasnivalója kellene legyen mindenkinek, aki online 
vállalkozást akar indítani." 

 

- Csepregi Balázs – 

cégvezető, társtulajdonos 

www.marketingszoftverek.hu 

 

 

"Fantasztikus könyv. Ajánlom minden fiatal 

vállalkozónak, aki internetes üzletet akar." 

 

- Palánkai Gábor – 

cégépítési szakember 

www.ugyvezetoakademia.hu 

 

 

"Szuper a könyv! Múlt héten vettem meg és már elindítottam 

az új vállalkozásomat (a már meglévő mellett)   

Nagyon inspiráló!!!" 
 

- Varga Mária – 

tulajdonos 

www.pearlwebshop.hu  
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"Végre egy magyar könyv a témában, egy magyar 

vállalkozótól, aki már megcsinálta! Szívből ajánlom, 

hogy minél hamarabb beszerezd, és ne csak 

elolvasd, de csináld is meg, amit benne találsz!" 

 

- Vicsai Gábor - 

Facebook szakértő 

www.socialprofit.hu 

 

 

„Amikor eldöntöttem, hogy vállalkozó leszek, az járt a 

fejemben, hogy néhány éven belül az általam nyújtott 

hasznos értékkel arányos bevételre teszek szert, számomra 

barátságos emberekkel dolgozom együtt, és a küldetésemért 

tehetek nap, mint nap. Én akkor években gondolkodtam, de 

csak mert nem állt rendelkezésemre ez a könyv. 

Garantálom, hogy az „Első milliód az 

interneten” lerövidíti az utad, és segít 

sokkal tudatosabban és gyorsabban 

eljutni ide. 
Kövesd Tamás példáját, tudja, miről beszél!” 

 

- Dr. Pető Bence - 

Üzleti szakkönyv író 

www.petobence.hu  
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Töltsd le  

az Extra ajándékokat! 
 

 

 

1. Kalkuláció: Mennyi az annyi? 

Mennyibe kerül egy jó honlap, mennyit kell marketingre 

költeni, mennyit kér egy programozó, grafikus, marketinges, 

stb. Tények és számok egy helyen.  

 

 

2. Profi megvalósító eszköztár 

Eszközök a kivitelezéshez és az automatizáláshoz. Tartalma: 

bevált szoftverek és szolgáltatások online vállalkozáshoz és 

marketinghez. 

 

 

Részletek és letöltés itt: 

www.onlinesikertitkok.hu/ajandek 

 

  

http://www.onlinesikertitkok.hu/ajandek
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Köszönöm 
 

Ezt a könyvet elhunyt nagypapámnak ajánlom, aki az első és 

leglelkesebb olvasóm volt. Minden fontosabb írásomat óriási 

rajongással olvasta pedig 90 éves elmúlt már, és az internethez 

semmit sem értett. Ő győzött meg arról, hogy jól írok és van 

tehetségem abban, amit csinálok. 

 

Köszönöm mindenkinek, akitől személyesen, vagy könyvei által 

tanulhattam és motivációt kaptam: Russell Brunsonnak, Anthony 

Robbinsnak, Tim Ferrissnek, Ryan Deissnek, Robert Kiyosakinak, 

Magyar Róbertnek, Palánkai Gábornak, Szabó Péternek… és még 

hosszasan sorolhatnám.  

 

Köszönöm a feleségemnek, aki mindig támogatott. Még akkor is, 

amikor ez millió kompromisszummal és nehézséggel járt, és csak 

vakon kellett hinnie, hogy egyszer sikerrel járok. 

Nem kevés támadást állt ki mellettem, vagy éppen helyettem. 

 

Köszönöm a családomnak, a tanfolyamaim résztvevőinek, 

ügyfeleimnek és mindenkinek, aki hitt bennem és bíztatott, hogy 

értékes dolgokat csinálok. 

 

Végül köszönöm mindazoknak, aki kritizáltak, támadtak, lehúztak, 

megkérdőjeleztek, lebeszéltek, átvertek, vagy más pályára akartak 

terelni. Nélkülük ma nem lennék olyan erős és tapasztalt, mint, 

amilyen vagyok. 
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1. Bevezető 
 

Keltél már úgy éjszaka rémálmodból, hogy az jutott eszedbe, hogy 

„az élet csak ennyi?”. 

Élsz egy íróasztal mögött az iskolában évekig, aztán egy másik 

íróasztal mögött egy szürke irodában még 40 évig? 

Mélyen belül többre vágysz, másra vágysz, mint az a szürke világ, 

ami felé terelnek? Ki akarsz törni, tele vagy ötletekkel, 

megvalósítandó gondolatokkal, de mindenhol csak egy apró 

fogaskereket, egy kicsi, szürke átlagembert akarnak csinálni 

belőled? 

A saját utad járásáról mindenki csak lebeszél? Ijesztgetnek, hogy az 

nehéz, kockázatos és bonyolult? 

 

Pedig Te akkor is azt akarod csinálni, amit szeretsz, abból szeretnél 

jól élni anyagilag, és mindezt pozitív emberek társaságában?  

Akkor ez lehet a legfontosabb könyv, amit elolvasol, ugyanis ma az 

internet mindezt lehetővé teszi. 

 

A sztorim a kezdeti bukdácsolások, zsákutcák, a millió dolláros 

átverések és online piramisjátékok igaz története, és végül a siker 

receptje.  

A kiegyensúlyozott életmód, a szabad időbeosztás, és az internetről 

jövő automatikus és biztos jövedelem megszerzésének szisztémája. 

 

Olyan könyvet írtam, amit örültem volna, ha megírnak és a kezembe 

nyomnak, mielőtt én léptem erre az útra. Biztos sok pofára eséstől 

kímélt volna meg.  

De a könyv lényege nem ez lesz. A könyv lényege Te leszel 

ugyanezen az úton. Ugyanis ezzel a könyvvel a személyes trénered 
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leszek a témában. Segítek elérni mindent, amit elértem és elkerülni 

minden bukást, amibe belefutottam. Hidd el, hogy volt szép 

számmal részem mindkettőben.  

 

Már az elején tartozom egy vallomással. Ez a könyv valójában nem 

csak az első, hanem sok milliódat fog segíteni megkeresni , de 

valahogy az „Első milliód az interneten” cím jobban hangzott. 

 

A könyvben több tucat internet milliomos siker sztoriba is be foglak 

avatni. Olyan emberekről olvashatsz, akiket megismertem, akik 

inspiráltak és, akik mutatták előttem az utat, hogy meg lehet ezt 

csinálni. 

Vannak köztük amerikaiak, európaiak és magyarok is. Vannak 

átlagos fickók, akik csak egy kis kiegészítő jövedelemre vágytak, és 

vannak dollármilliomosok is. 

Álljon itt csak pár szemléltető példa a teljesség igénye nélkül. A 

többit majd a könyv folytatásában adagolom, és úgy láthatsz bele 

mindenki életébe és tapasztalatiba, ahogy én láttam: 

 

 Thomas, a lengyel szoftverfejlesztő srác, aki mindenféle 

programokat írt (angolul script) és sikeres webshopot csinált 

belőle. Ezt az akkori főnököm megvette tőle. 

Én utaztam ki Lengyelországba egy köteg száz dollárossal a 

táskámban és egy hotel bárjában ütöttük nyélbe az üzletet. 

Ott adta át a jelszavakat, majd egy 3 órás oktatást tartott, 

hogy hogy kell ezzel a weboldallal havi 10 000 USD-t 

csinálni. Hát… teljesen lenyűgözött.  

 

 Matt, a rendszergazda, aki szabadidejében előfizetéses 

szoftvert barkácsolt össze, ami évi 100 000 dollárt termelt. 
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 Egy kaliforniai srác, aki weboldalakat árult havi 8-10 000 

dollár értékben. 

 

 Howard Berg, a világ leggyorsabban olvasó embere, aki egy 

perc alatt 25 000 szót képes elolvasni, és erre online 

gyorsolvasás tréninget csinált.  

 

 A ciprusi tőzsdei kereskedő, aki csináltatott egy szoftvert, 

ami segít másoknak is ugyanolyan sikeresen tőzsdézni.  

 

 A 20 éves srác, aki egyik nyáron nem talált szórólapos nyári 

munkát, ezért YouTube videókkal kezdett ökörködni, mire 

hirtelen milliós hirdetési bevételek pottyantak az ölébe.  

 

 Russell Brunson, aki huszonéves idahoi srácként egy krumpli 

kilövő puska elkészítéséhez csinált DVD-t (Ez ott a 

krumpliföldeken nagy  hobbi és azóta sok más projektből 10 

millió dolláros céget épített. 

Hozzá kimentem egyszer egy VIP-tanfolyamra valamikor 

2011-ben. 

Ez azóta is életem legdrágább tanfolyama, ugyanis 25 000 

USD volt. 

Erre a tanfolyamra kijutni is nagy kaland volt, ugyanis 1 

nappal a kezdete előtt kaptam a lehetőséget, hogy részt 

vehetek, de nem volt új típusú útlevelem. Új útlevél nélkül 

pedig vízum kell az USA-ba utazáshoz.  

Felötlött bennem a kérdés, hogy mi a kevésbé lehetetlen: 

USA vízumot szerezni 1 nap alatt, vagy új útlevelet. Vízumot 

szerezni esélytelen volt, viszont új útlevélre volt esélyem. 

Minden kapcsolatrendszeremet megmozgattam és végül 
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(állítólag) a diplomatákéval megegyező elsőbbségi módon 

meglett másnapra. 

Két napra rá ott voltam Russell irodájában, aki akkor kb. 30 

éves volt, és évi 10 millió dollárt keresett. 

Egy komplett kis irodaházat béreltek Boise városban. Az 

irodája egyik külső fala teljesen üvegből volt, egy kis folyóra, 

és erdőre nézett. Gyönyörű volt. 

A rákövetkező 4 napban úgy éreztem magam, mintha egy 

sci-fibe csöppentem volna. 

Megmutatott minden technikát, körbevezetett a 

részlegeikben és kiselőadást kaptunk minden 

szakemberétől. Volt egy „War room” (magyarul: háborús 

terem), ahol a nagy bevezető kampányokat csinálják 

élesben. Képzelj el egy kb. 50 nm-es termet egy óriási 

tárgyalóval és kb. 10 monitorral, ahonnan élesben követik, 

hogy néha 1-1 nap alatt hogy keresnek akár fél millió dollárt 

egy termékbevezetéssel. 

 

És végül a könyv persze kicsit az én történetem is. Az utam a bezárt 

alkalmazotti létből az áhított szabad és sikeres internetes vállalkozói 

életforma felé és minden, amit eközben tanultam. 

 

Rászántam több, mint 7 év munkát és több, mint 20 000 000 Ft 

tanulópénzt, hogy mindazt a tudást és tapasztalatot összeszedjem, 

ami most van. Szóval, ha most még csak egy könyvesboltban 

lapozgatod a könyvet, akkor ne habozz a kosaradba tenni, és 

mindezt megspórolom neked! Irány a kassza! 

Ha visszateszed a polcra, akkor az egész buliból kimaradsz. 

Vágjunk is bele!  
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2. A kezdetek 
 

Amikor először találkoztam az online vállalkozás témával egyből 

elvarázsolt. Külföldi tanfolyamokon olyan embereket ismertem meg, 

akik azt csinálják, amit szeretnek és közben példátlanul sok pénzt 

keresnek és olyan pozitív emberekkel veszik körbe magukat, 

amilyen környezetre én is mindig vágytam.  

Tudtam, hogy ehhez egy új szakmát kell megtanulnom. Hiába 

végeztem közgazdász főiskolát tonnányi marketing előadással, 

mégis fogalmam sem volt arról, hogy mi az a digitális termék, 

értéklétra, landing oldal, konverzió, online marketing, milyen egy jó 

termék, egy jó reklám, stb.  

Arról sem volt fogalmam, hogy mindezt hogyan építsem fel úgy az 

alapoktól, hogy ne kelljen napi 16 órát dolgoznom, ne kelljen 

vagyonokat előteremtenem az induláshoz, és ne nézzek szembe 

95%-os bukási aránnyal (Ez a hagyományos vállalkozások hivatalos 

statisztikai bukási aránya).  

 

De ne rohanjunk a történetben ennyire előre.  

Az életet mindig végtelenül izgalmasnak tartottam. Annyi érdekes 

ember, jó hobbi, látnivaló, szép országok, jó könyvek, tanfolyamok, 

jó éttermek, sportok, szórakozási lehetőségek, utazási lehetőségek 

vannak, amiket mind fel akartam fedezni.  

Ugyanakkor tudtam, hogy ha rossz útra lépek, akkor csak napi 10-12 

óra fáradtságos munka, nagyon kevés pénz és nagyon kevés 

szabadidő jut majd mindezekre a következő 20-40 évben.   

 

Nézd csak meg, hogy egy átlag ember mikor él? A munka, az 

utazás, a bevásárlás, a takarítás, a főzés, a kutya, a gyerek, a 
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párkapcsolat, a lakás ügyei, a rokonok, a csekkbefizetés, stb. után 

mikor? Vasárnap délután hulla fáradtan? 

Ha ennyi vár rám is, akkor inkább most lőjön le valaki!  

Már a főiskolán ki akartam szabadulni a standard közegből. 

Fojtogatott a tanrend, a témák unalmassága, a vizsgák, stb. és a 

kilátások, hogy ezután 40 évig dolgozhatok egy irodában. 

Ezért mai fejjel hajmeresztőnek tűnő pénzügyi manőverbe kezdtem: 

felvettem a diákhitelt, és tőzsdézni kezdtem vele.  

Egy ideig jól ment, és simán többet kerestem, mint a hitel kamata. 

De meguntam, mert egy monitor előtt grafikonokkal tölteni a napot 

nekem túl monoton volt, így kiszálltam. Szerencsémre épp időben, 

így még a válság előtt kivettem a pénzem.  

Így tettem szert az első milliómra, de ezt a módszert ma már nem 

javaslom senkinek.  

 

Főiskola után találtam magamnak állást, ahol két évig bírtam. A 

csapdahelyzet mesteri keveréke volt: jó csapat, szép iroda, a fizetés 

éppen annyi, hogy elég legyen. Az érdekes és dög unalmas feladatok 

még éppen elfogadható keverékét adta. A család és barátok 

elismerése, hogy „igen, jó úton jársz”, de belül tudtam, hogy nem. 

Minden nap néztem az órát, munkaidő után mást sem csináltam, 

csak azon agyaltam, hogy hogy lehet ebből kimászni.  

Beléptem pár MLM-be, mert boldog, tapsoló emberek passzív 

jövedelmet és karibi nyaralást ígértek. Persze nem jött be. Ez is csak 

egy másik zárka, ahol ismerősöket hívogatsz és eladsz nekik valamit.  

 

Belekezdtem több részmunkaidős vállalkozásba is, amikkel szintén 

jól kerestem, de egy gondom mindig volt. Két állapot között 

libikókáztam: 

A. Vagy jól éreztem magam, jó csapatban, jó emberek között, 

értékes dolgokat csinálva, de szarul kerestem…  
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B. Vagy sokat kerestem, de olyan dolgokkal, amik egy idő után 

nem érdekeltek és általában megszakadtam a sok 

munkában. 

A kettőt sose sikerült egyszerre, ezért mindig egy libikókán éreztem 

magam, hogy pénz vagy szenvedély. Idő vagy munka.  

Sose találtam azt az összhangot, hogy hogyan csinálhatom azt, amit 

szeretnék, ahogy szeretném, akikkel szeretném, amikor szeretném, 

és ez teremtse meg azt az anyagi hátteret, ami fedezi az életemet. 

És itt nem irreális összegekre gondolok, csak egy olyan 

jövedelemszintre, ahol már egész egyszerűen nem kell azon járjon 

az eszem, hogy mennyi az annyi. Ne legyen napi szintű tervezés, 

küszködés a pénz.  

 

Eljártam tucatnyi önfejlesztő, meg anyagi függetlenséges 

rendezvényre, olvastam könyveket, de egyikben sem találtam a 

lényeget. Sok rizsa arról, hogy ha akarod, akkor megcsinálhatod, és 

ha félreteszed a fizetésed 10%-át a következő 200 évben, akkor 

majd jól „meganyagifüggetlenedsz”, és nem kell dolgoznod. 

De ki a tököm akar nem dolgozni?! Én másra sem vágytam, csak 

hogy csináljak, alkossak valamit. De azt nem olyan rabszolgaként, 

mint az átlag, és nem olyan környezetben.  

 

Mindenre a választ az online vállalkozás és marketing világban 

találtam meg. Egyik mentorom avatott be. Ez valamikor 2008 

tájékán történt. Ekkor Magyarországon kb. 5 ember látta, hogy 

ebből valami nagy dolog lesz. Nem volt még ennyi önjelölt 

„szakértő” mint most.  

Látták, hogy az internet hogyan változtatja meg az erőviszonyokat. 

Hogyan lesz könnyebb, gyorsabb és olcsóbb elindítani egy 

vállalkozást és marketingezni. Hogy nemsokára eljön az az idő, 

amikor egy 20 éves srác egy laptoppal felveheti a versenyt 



 
16 

 

bármelyik multinacionális céggel és eljuthat az egész világon 

bárkihez. Nem kellenek többé dollármilliók, hogy bárki pénzt 

csináljon bármiből.  

Hát igazuk lett. 

 

De még innentől sem volt könnyű az út. Eleinte buktam, és buktam 

és utána is buktam, majd kemény munka árán összeszedtem némi 

tapasztalatot és… ja, nem, itt még mindig buktam… de utána végre 

sok minden sikerült.  

 

Eljutottam odáig, hogy egy 500 000 dollár értékű weboldal-

portfoliónak voltam a vezetője. E mellett vezettem tréning céget, 

automatizáltam személyszállító vállalkozást, és voltam nemzetközi 

társkereső iroda marketing vezetője is. 

Bárhol és bármikor dönthettem úgy, hogy most éppen dolgozni vagy 

kikapcsolódni akarok.  

Olyan dolgokkal foglalkoztam, ami értékes emberekhez vitt közel, 

sosem korlátozott a szabadságomban, és olyan jövedelmet 

teremtett nekem, ami elég volt ahhoz, hogy ne járjon a 

pénzszükségleten az eszem.  

Kezet ráztam a világ legnagyobb üzleti guruival, például Tony 

Robbins-sal, Russell Brunsonnal, vagy a világ leggyorsabban olvasó 

emberével Howard Berg-gel. Tanultam Amerikában, Londonban, 

Rómában. 

 

Ezt követően az eredményeim miatt sokan kezdtek kérdezgetni, 

hogy lehet-e ezt egyszerűen a saját életükre alkalmazni. 

Kitaláltam, hogy jöjjünk össze egy hétvégére, és mesélek róla. Ez 

volt az első „tanfolyamom”. Voltunk 11-en és az egésznek se eleje, 

se vége, se rendszere nem volt, mégis mindenki imádta. Mert 
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tényleg valós problémára adott megoldást: az ember szabadságának 

visszanyerésére értelmes eszközökkel.  

 

Azóta közel 100 vállalkozás indulását segítettem tanácsadásaim és 

tanfolyamaim által.  

Sokakat vezetett ez egy értékesebb, szabadabb és boldogabb 

élethez.  

 

Ezt szeretném most neked is átadni ebben a könyvemben. 

Remélem, téged is segíthetlek ebben.  

 

 
 

 

 
  


