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„Nem kell mindenkinek vállalkoznia, egy próbát azonban mindenképp megér, mert 

lehet, hogy éppen ez az út vezet a boldogsághoz, ahol azt csinálhatod, amit szeretsz, 

amihez értesz, és amiből meg is tudsz élni.” (Vecsenyi & Petheő (2017) 14. old.) 
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 BEVEZETÉS 1

Az első ipari forradalom (XVIII.sz.) által életre hívott találmányokkal, az első olajkutak fúrásával -1859. 

Pennsylvania- az első áramszolgáltató vállalat megalapításával -Thomas Edison 1882.- (Leggett, 

2008), valamint az átalakuló gazdasági és társadalmi környezettel megteremtődtek a modern és 

prosperáló vállalatok alapfeltételei. A történelem során újabb és újabb vállalkozási formák láttak 

napvilágot, és jelenleg is a megújulás korszakát éljük. 

Magyarország területén a vállalkozási típusok széles vertikuma megtalálható. A mai modern rendszer 

kialakulásához, azonban hosszú út vezetett, amelyet alapvetően három nagy korszakra oszthatunk. 

1982-1990 között megjelent a társas magánvállalkozás, 1990-2000 között a magángazdaság, 2000-től 

pedig már az úgynevezett vállalkozói társadalom. (Vecsenyi, 2003.) 

Az első szakasz (1982-1990) hozta el a vállalkozások és a magyar gazdaság számára az igazi tavaszt. Az 

állami és szövetkezeti cégek árnyékában a kisvállalkozásokról szóló 1982. évi törvénynek 

köszönhetően a gazdasági munkaközösségek, a vállalati gazdasági munkaközösségek és a polgárjogi 

társaságok is megkezdhették működésüket. Tevékenységük alapvetően két külön igény kielégítésére 

fókuszált. Egy részük az anyavállalatuk által generált kereslet kielégítéséből tartotta fenn magát, míg 

a másik csoport képes volt felismerni az akkori hiánygazdaságban rejlő óriási lehetőségeket. A 

multinacionális vállalatok ekkor még nem játszottak jelentős szerepet, számuk elhanyagolhatónak 

tekinthető. Az ebben a korszakban alapított több százezer egyéni vállalkozás és több tízezer társas 

vállalkozás jelentős része több évtizedes sikert tudhat magáénak.  

A második szakaszra (1990-2000), a rendszerváltás első tíz évére, a nyitás volt jellemző, amely nem 

csak a nemzetközi vállalatok megjelenését jelentette, hanem a hazai vállalkozói élet rohamos 

felélénkülését is magával hozta. Az állami vállalatok privatizációjában az a General Electric volt az 

éllovas, amely 2016-os PricewaterhouseCoopers (PwC) globális vállalatok top 100-as listáján is 

szerepel. Mindemellett megjelentek az osztrák, német, olasz francia, angol, skandináv és magyar 

kooperációban létrejött közösvállalatok is. A vállalkozások közel 80%-a –ellentétben az előző 

korszakot jellemző sikerekkel- a szaktudás, a piacgazdasági ismeretek hiánya miatt kudarcot vallott. 

Az időszakot a kereskedelemmel, az ingatlanforgalmazással és bérléssel, számítástechnikával és a 

gazdasági tanácsadással foglalkozó vállalatok jellemezték. 

A harmadik korszak (2000- ) elhozta a kis- és középvállalkozások tevékenységének és működésének 

konszolidálódását, külső tőkebevonási képességük erősödik, a nagyobb cégeknél jellemző a 

tőkekoncentráció (Vecsenyi, 2003.) (PWC, 2016). 

A jelenlegi fejlett piaci és jogi viszonyok között egy jó ötlet birtokában könnyű vállalkozást alapítani, 

azonban a fentebb említettekből levont tanulság szerint nem mindig koronázza azt siker. Ahogy azt a 

Vecsenyi-Petheő szerzőpáros is kiemeli „Amilyen könnyű céget alapítani, olyan nehéz megszüntetni” 

(Vecsenyi-Petheő, 2017., old.: 302.) Éppen ezért igen nagy kihívást jelent a vállalkozni vágyók 

számára a végezni kívánt tevékenységhez megfelelő jogi vagy szerződéses forma kiválasztása, és ami 

a legfontosabb, hogy „A vállalkozás többnyire nem a gyors meggazdagodás eszköze, sokkal inkább 

lehetőség a hosszú távú építkezésre és a megbízható jövedelemszerzésre.” (Vecsenyi, 2003., old.: 

14.) 

A tréning tananyag célja a hallgatók megismertetése a különbféle vállalkozási típusokkal, valamint, 

hogy segítséget nyújtson az elképzeléseikhez és a lehetőségeikhez leginkább illeszkedő vállalkozási 
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forma kiválasztásában. Az üzleti kapcsolatok kiépítése, fenntartása, a vállalkozás sikeressége 

szempontjából különösen fontos. Ennek egyik záloga lehet, ha indulás előtt nem csak a saját 

adottságainkkal, lehetőségeivel vagyunk tisztában, hanem a vállalkozást majdan körbe vevő piaci 

környezettel is, amelynek fontos elemei a potenciális partnerek és versenytársak. Ebből kiindulva egy 

külön fejezet lesz szentelve a lehetséges partnerekkel létrejövő szerződéses és hosszú távú 

kapcsolatoknak is. A szaksajtóból kiemelt szemelvények és a hozzájuk kapcsolódó kérdések, valamint 

a tréning anyag végén található tanulásirányító feladatok remélhetőleg jelentősen hozzájárulnak 

majd anyag teljesebb körű és gyakorlatiasabb elsajátításához.  



Vállalkozási formák 

3 

 A VÁLLALKOZÁSOK NEMZETGAZDASÁGI SZEREPE 2

ÉS FOGALMA 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ A témát érintő fogalmak helyes használata 

⧠ Vonatkozó jogszabályok megismerése 

 A tréningező képessé válik az induló ⧠
vállalkozás nemzetgazdasági szintű 

pozícionálására 

 

2.1 A vállalkozások célja, szerepe a nezmzetgazdaság teljesítményében 

Az egyes vállalkozási típusok bemutatása előtt célszerű némi elméleti háttértudást is szerezni, illetve 

feleleveníteni a régebben elsajátított ismereteket a vállalkozásokról és azok nemzetgazdaságban 

betöltött szerepéről. Ezen információk is a magabiztos döntést fogják megalapozni. Hogy mindez a 

kedves olvasó, tréningező kedvét ne szegje, szeretném a figyelmüket néhány érdekes és hasznosnak 

bizonyuló statisztikával, információval fenntartani nem csak ebben a fejezetben, hanem a 

tréninganyag valamennyi oldalán keresztül. 

Kezdjük az elején. A vállalkozások sikeres működtetése nem csak megélhetési szempontból fontos, 

hanem az hathatósan hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez is. Egy nemzetgazdaság 

hatékonyságának értékelése a mindennapi híradások részét képezi. Az egyik legklasszikusabb mutató 

a bruttó hazai termék, azaz a GDP (Gross Domestic Product). A Központi statisztikai Hivatal (KSH) a 

következő definícióját adja: 

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) 

termelési oldalról számítva egyenlő az ágazatok vagy szektorok által előállított, 

alapáron értékelt bruttó hozzáadott értékek (azaz a kibocsátás és a folyó 

termelőfelhasználás különbségeinek) és az ágazatokra vagy szektorokra fel nem 

osztható termékadók és -támogatások egyenlegének összegével. (KSH-d.) 

A GDP termelési oldalról történő számszerűsítésének fontos eleme az információs és kommunikációs 

technológiák termelési folyamatokra gyakorolt hatása, az immateriális javak és szellemi termékek 

növekvő szerepe, és végül, de nem utolsó sorban a globalizáció térnyerése (KSH-d.). Ebből is jól 

látszik, hogy milyen kulcsfontosságú és széles vertikumot felölelő szerepköre van egy vállalkozásnak. 

Ahogy azt az 1. táblázat is mutatja 2016-ban az ipar (27%) adta a legnagyobb hozzáadott értéket, ezt 

követi a közigazgatás, védelem; kötelező TB; oktatás, humán egészségügyi, szociális ellátás (17,8%), 

majd a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (12,5%). A sereghajtó az 

építőipar volt 3,4%-kal. A volumenváltozás tekintetében elmondható, hogy 2014-2016 között kisebb-

nagyobb ingadozással a legtöbb nemzetgazdasági ág növelni tudta a kibocsátását. (KSH-f., 2016) 

A vállalkozások fontosságának hangsúlyozása mellett azt is illendő kiemelni, hogy vállalkozni mindig 

kockázatos (Illés, 2016) (Chikán, 2008), éppen ezért létfontosságú, hogy már az első lépések 
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megtétele előtt alaposan megfontoljuk, hogy mi az alapvető célunk, milyen piacon és milyen 

termékekkel, szolgáltatásokkal kívánunk megjelenni, és végül, de nem utolsó sorban mindezt milyen 

jogi keretek között kívánjuk megvalósítani. 

A gazdasági vállalkozások (üzleti vállalkozások) legfőbb funkciója és célja a fizetőképes kereslet 

kielégítése, valamint a profit elérése. Az elméletben és a gyakorlatban is természetesen ezen két cél 

között megfigyelhetünk hangsúly eltolódásokat (Illés, 2016) (Chikán, 2008). 

 

1. táblázat: Magyarország GDP-je ágazatonkénti megoszlásban (KSH-f., 2016., old.: 22.) 

 
a) A termelés esetében ágazatok összesen, alapáron = 100  

 

2.2 Ki a vállalkozó, mi a cég és a vállalkozás? 

 

A hétköznapi szóhasználat jellemzően összemossa a címben említett három fogalmat, majdhogynem 

szinonimaként kezeli, holott jellegzetes különbségeik vannak. A gazdasági vállalkozások 

létrehozásakor a vállalkozó személyes motivációja és érdekeltségének megfelelően lehet egyéni vagy 

társas, lehet valamiféle innovatív, új megoldásra építő, lokális, regionális vagy éppen globális piacokat 

célba vevő. (Vecsenyi & Petheő, 2017) A 2. ábra találóan szemlélteti, hogy mennyire különféle 

indítékai vannak a vállalkozó egyénnek, amely alapvetően meghatározza majd a kiválasztandó 

vállalkozási formát is. 

 



Vállalkozási formák 

5 

1. ábra: Vállalkozó típusok (Vecsenyi & Petheő, 2017; old: 15.) 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény ( a 

továbbiakban Ctv.) a következőképpen határozza meg a cég fogalmát: 

 

A CÉG 

A cég – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az a jogalany, amely a 

cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység 

folytatása céljából jön létre. (Ctv., 2006, 2. § (1) ). 

 

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) a gazdasági társaságokat a következőképp definiálja:  

GAZDASÁGI TÁRSASÁG 

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a 

tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező 

vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a 

veszteséget közösen viselik. A társaság nyeresége a tagokat vagyoni 

hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen arányban kell 

viselniük. (Ptk., 3:88. § (1)-(2)) 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv.) törvény a következő meghatározásokat adja a 

gazdálkodóra és a vállalkozóra vonatkozóan: 

Franchise 
vállálkozó 

Startup 
vállálkozó 

Globális 
vállálkozó 

Önálló 
vállálkozó 

Társás 
vállálkozó 

Belső 
vállálkozó 

Csáládi 
vállálkozó 

Megélhetési 
vállálkozó 

Szociális 
vállálkozó 

Számláképes 
vállálkozó 

Hobbi-
vállálkozó 

Kényszer 
vállálkozó 

Vállalkozó 
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GAZDÁLKODÓ 

A vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti 

Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított 

egészségügyi, szociális és oktatási intézmény. (Sztv., 3. § (1) 1.) 

 

VÁLLALKOZÓ 

…minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és 

vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató 

tevékenységet végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a 

befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, 

az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az 

európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi 

székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és a kezelt vagyon. (Sztv., 3. § (1) 

2.) 

 
A jogi terminusokon túlmenően kissé életközelibb megfogalmazásokat ad Vecsenyi (Vecsenyi, 2003., 

old.: 13.), aki alapvető képességeket feltételezve mondja, hogy: 

 

A VÁLLALKOZÓ 

Az a személy, aki felismer egy üzleti lehetőséget, és kihasználására létrehoz vagy 

átalakít egy szervezetet, a vállalkozást. (Vecsenyi, 2003., old.: 14.).  

 
Mindezek szintetizálásaképp és a vállalat igazi lényegének megragadására Illés Mária (Illés, 2016) 
Vállalati gazdaságtan című könyvében nagyszerűen rávilágít a fogalom tisztázásának komplexitására, 
kiemelve a jogszabályi változások hatását is. 
 

VÁLLALAT 

„A vállalat a fejlett áru- és pénzviszonyok körülményei között a gazdaság 

meghatározó jelentőségű tényezője. Fizetőképes szükséglet üzleti alapon történő 

kielégítése céljából szerveződő, és emberek, eszközök, információk egyidejű, 

bonyolult kölcsönhatásaként fejlődő gazdasági komplexum. Az erőforrásokat saját 

racionális szempontjainak megfelelően kombinálja. Bevételeiből fedezi kiadásait, 

kockázatokat vállalva jövedelmezőségre, eredményességre törekszik. Jogi 

személy, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Harmadik személyekkel 

szemben – belső szerkezetétől függetlenül – önállóan lép fel. Felelőssége egységes 

és egyetemleges.” (Illés, 2016, old.: 44.old.) 
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Chikán Attila szerint a következő ismérvek együttes fennállása esetén beszélhetünk üzleti 

vállalkozásokról (Chikán, 2008, old.: 24-25.): 

⧠ a szervezet önálló alapvető céljának megvalósításában. 

⧠ a vállalkozásnak saját üzleti tevékenysége révén kell biztosítania a túlélés feltételeit 

⧠ kockázatot vállal 

⧠ a szervezet a valós piacon működik 

Mindezeken túl azt is fontos megemlíteni, hogy a vállalkozások életpályája más és más. Ahogy 

Vecsenyi is írja (Vecsenyi, 2003., old.: 13.) a legtöbbjük túlélési esélye az idő előre haladtával 

csökken, az első év átvészelése jobbára teljesíthető, az igazi vízválasztót a működésük negyedik és 

hetedik éve jelenti, ezt követően akár meg is nyílhat az út az igazi sikerhez, a nagyvállalattá váláshoz1. 

Egy igazi vérbeli vállalkozó a nehéz helyzetekben is lehetőséget lát, és mer a 19-re lapot húzni. Ahogy 

arról már a bevezetőben is szó volt az 1990-es években néhány vállalkozó képes volt felismerni a 

hiánygazdaságban rejlő óriási lehetőséget, és képesek voltak több évtizedes hírnévre szert tenni. A 

ma már mindenki által ismert autóalkatrészek értékesítésével foglalkozó Unix történetét kívánja 

bemutatni az 1. szemelvény. 

 1. SZEMELVÉNY 

Garázsból a piac élére – Unix  
(BÉT-a,2017-es cikk részlete) 

 
A 90-es évek közepén elektronikus katalógussal, a 2008-as válság után egy évvel hatalmas 

beruházással sokkolta a konkurenseket az autóalkatrész-nagykereskedelmi szektorban mostanra 

piacvezetővé vált Unix. 

Az UNIX szó szerint garázscégként indult…. „Az első sikereket annak köszönhetjük, hogy találtunk egy 

hiánycikket. Ebben az időszakban ugyanis rogyásig volt az ország a kétütemű kocsik pótalkatrészeivel, 

a négyütemű Trabantokhoz és Wartburgokhoz azonban nem igazán lehetett kapni semmit” – idézi fel 

a kezdeteket Zombori Antal. A vállalkozó szülei Németországban éltek, így felhívta édesapját, nem 

kérdezne-e utána, hogyan lehet onnan beszerezni az itthon annyira keresett termékeket. Így 

születtek meg az első megállapodások a külföldi beszállítókkal, s lett egyeduralkodó az UNIX a 

négyütemű keleti autók alkatrészpiacán. 

Két-három év múlva a társaság nagyjából 20 alkalmazottja már több száz szervizt látott el az ország 

különböző pontjain. 1993-ban megvették azt a valaha egy kenyérgyárnak otthont adó telket a XIII. 

kerületben, amelyen a mai napig a vállalat központja is található. A 90-es évek közepén ugyanakkor 

már látszott, hogy a kiszemelt egykori hiányszegmensnek valahol itt van a növekedési korlátja. Ezért 

az alapító gondolt egyet, kiment a Frankfurti Autószalonra, és megállapodott az ez idő tájt már 

nálunk is aktív, nagyszámú autóalkatrész-gyártó közül néhánnyal. 

A kínálat bővülése már önmagában újabb lökést adott a cégnek, ennél is fontosabb mérföldkő volt 

azonban, hogy az UNIX a szektorban először bevezette az elektronikus rendelési rendszert. Egy 1994-

es kiállításon már bemutatták a még nem is internetalapú, hanem telefonos modemeket használó 

                                                      
1
 A szerző itt jegyzi meg, hogy „ …lehet, hogy ekkor már más lesz a nevük és a tulajdonosuk is.” (Vecsenyi, 

2003., old.: 13.) 
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megoldásukat, amely a padlótól a plafonig érő nyomtatott katalógusok időszakában hatalmas 

áttörésnek számított. Az új rendelési módszer annyira megkönnyítette a szervizek dolgát, hogy azok 

tömegével mentek át az UNIX-hoz. 

Az ügyféligényekre reagálva ekkor kezdte el kiépíteni vidéki kirendeltséghálózatát, amelyet 1999-ben 

a határokon túlra, Romániára is kiterjesztettek, és amely ma már 130 egységet számlál. ... A társaság 

a válság mélypontján, 2009-ben határozott úgy, hogy belevág egy több mint kétmilliárd forintos 

fejlesztésbe, és megépítették új logisztikai központjukat a IX. kerületi Timót utcában. Mindezt 

ráadásul – ahogy korábban is mindig – támogatás nélkül, hitelből, egy olyan időszakban, amikor a 

kondíciók finoman szólva sem voltak kedvezők. Emellett fejlesztették járműparkjukat, sűrítették a 

kiszállításokat és bővítették a kínálatot. 

… A krízis hatására ugyanis a magyar autósok a márkaszervizek helyett az olcsóbb független szervizek, 

azaz épp az UNIX vevőköre felé fordultak. … Hazai piaci részesedése a válság előtti 20 százalék 

duplájára emelkedett, árbevétele pedig a 2008-as 10 milliárd forintról 2015-re 50 milliárd fölé ugrott.  

 

Feladat: 

1. Ismertesse az Unix történetének főbb állomásait! 

2. Mi a véleménye, a szemelvényben olvasottak igazolják-e, hogy a hosszú távú sikerhez nem 

szükséges a kezdeti nagy vállalkozási méret? Válaszát indokolja! 

3. Milyen párhuzamokat ismer fel a bevezetőben ismertetett vállalkozásfejlődési szakaszok és 

az Unix fejlődése között? 

4. Mi jelentette a kitörési pontot, amely megalapozta a vállalkozás hosszú távú sikerét? 

5. Mit gondol, a 2008-as válságot követően miben rejlett a vállalkozás sikere? 
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 VÁLLALKOZÁSI FORMÁK 3

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Vállalkozási formák átfogó ismerete 

⧠ Jellegzetes ismérveik alapján történő 

megkülönböztetésükre való képesség 

⧠ Képesség a jogi formák 

megkülönböztetésére 

 Magabiztos fellépés a megfelelő forma ⧠
kiválasztására 

 

Annak, hogy mire és milyen formában vállalkozzunk csak a képzeletünk, a rendelkezésre álló tőke és 

a szabhatnak határt. A fogyasztói igények helyes felmérése inkább a túlélés egyik feltétele. A legtöbb 

ember, amikor a vállalkozásokra gondol, általában a jogi forma szerinti besorolás jut az eszébe. A 

vállalkozni vágyó céljának és szándékának megfelelően azonban számos egyéb más csoportosítás is 

létezik. Éppen ezért megfelelő tájékozottsággal és gondos utánajárással képesek lehetünk megtalálni 

a számunkra optimális kombinációt.  

Akár Eric Ries (2011), akár Vecsenyi-Petheő (2017) szerzőpáros könyvét forgatjuk, mindkettő egy 

alapvető jótanácsot fogalmaz meg, nevezetesen, hogy legyenek merész, nagy ötleteink, de kezdjük 

mindig kicsiben, ahogy ők fogalmaznak: „Gondolkozzunk nagyban, kezdjük kicsiben!” (Ries, 2013, 

old.: 59. old.) illetőleg „Lassan járj, tovább érsz!” (Vecsenyi & Petheő, 2017, old.: 301. old.)  

A 2. számú táblázat Illés Mária (2016; 84. old.) és Vecsenyi János (Vecsenyi, 2003.) szerinti 

csoportosításokat kívánja részletekbe menően bemutatni, amelyek a tréninganyag vázát is adják. 

 

2. táblázat: Vállalkozások csoportosítása (Illés, 2016, old.: 84. old) (Vecsenyi, 2003., old.: 17.) alapján 

Szempont Típus 

Profitorientáció Nyereségorientált Nonprofit   

Tulajdonosi forma 
szerint 

Magántulajdonban 
lévő vállalat 

Állami és 
önkormányzati 
tulajdonú 
vállalatok 

Szövetkezetek 
Vegyes tulajdonú 

vállalatok 

Vállalkozói motiváció 
szerint 

Magántőkéselvű 
vállalkozás 

A munkavégzők 
tulajdonán alapuló 
vállalkozás (MRP 
egyes változatai, 
szövetkezetek, 
egyéni 
vállalkozások 
tipikus változatai) 

- - 

Tevékenység jellege 
szerint 

Termelő Kiskereskedelmi Szolgáltató - 

Méret Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Jogi forma Egyéni vállalkozás Gazdasági társaság Szövetkezet - 
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Szempont Típus 

(kkt.,bt.,kft., rt.) 

Üzleti jelleg Eltartó Eladható Egyéb - 

Változási 
hajlandóság 

Hagyományos, mikro- 
és kisvállalkozások 
(hangyák) 

Dinamikusan 
növekvő, kis- és 
közepesvállalkozás
ok (gazellák) 

Dinamikusan 
növekvő, vállalkozó 
nagyvállalatok 
(tigrisek) 

Hagyományos, 
lelassult 

nagyvállalatok 
(dinoszauruszok) 

Háttér Családi vállalkozás Belső vállalkozás - - 

Növekedési ütem Minimális Mérsékelt Gyors - 

 

3.1 Tulajdonosi forma és a vállalkozói motiváció szerinti besorolás 

Tulajdoni forma szerint megkülönböztethetünk  magán-, állami- és önkormányzati-, vegyes tulajdonú 

vállalatokat, és szövetkezeteket. A tulajdonlás kérdése alapvetően határozza meg a vállalkozói 

motivációt. (Illés, 2016) 

Illés (Illés, 2016, old.: 91-93. alapján) a vállalkozói motivációt „a vállalkozói hajtóerő bevitele és a 

kockázatviselők érdekérvényesítési lehetőségei ”-nek dimenziója alapján három kategóriát nevesít: 

⧠ magántőkés elvű vállalkozás: jellemző formája a magánvállalkozás (egyéni vagy családi), 

valamint a részvénytársaság. Fő céljuk a „tőke alapú hasznonszerzés”. 

⧠ munkavégzők tulajdonán alapuló vállalkozás: a munkavállalók biztosabb megélhetési 

lehetőséget látnak benne, amelyet az is alátámaszt, hogy maguk a tulajdonosok is 

tevékenyen részt vesznek a mindennapi munkában. pl. szövetkezeti vállalkozások, kisebb kft.-

k. 

⧠ idegen tőke használatán alapuló munkavégzői vállalkozás: az 1980-as évekig jellemző 

kategória volt a japán vállalatokra. 

 

Gartner 1986-os művét alapul véve hét eltérő motivációval rendelkező csoport definiálhatunk 

(Vecsenyi, 2003., old.: 20-21. alapján): 

 

⧠ Elszakadás valami újba: másodállásnak induló kis vállalkozások, jellemzően a divatüzletek, 

italboltok 

⧠ Kapcsolatépítés vagy az „üzlet összehozása”: azok, akik képesek a szereplőket egy mindenki 

számára előnyös üzletre összehozni (pl.: ingatlanfejlesztők, vagy az aki a másik jó ötletét 

képes megvalósítani) 

⧠ Az előző helyen szerzett szaktudás és kapcsolatok hasznosítása: a munkavállalónál betelik a 

pohár, kilép korábbi munkahelyéről, mindennemű előkészület nélkül vállalkozásba kezd, 

annak reményében, hogy a kapcsolati tőkéje és a munkában töltött idő elegendő a sikerhez. 

Ez igen kockázatos startégiának tekinthető. 

⧠ Egy cég felvásárlása: alacsony kockázat, valamint alapos körbejárás és előkészült jellemzi. Két 

alapesete, amikor a munkavállaló megvásárolja korábbi munkahelyét (pl. pincér és az 



Vállalkozási formák 

11 

étterem esete), vagy amikor a vállalkozó a saját preferencia és célrendszeréhez illeszkedő 

vállalatot keres talál és megvásárol. 

⧠ A szaktudás és ötlet kihasználása: a munkáltató nem értékel kellőképpen egy új ötletet, 

ezért a munkavállaló, társakat gyűjtve magaköré létrehoz egy saját vállalkozást, amelyben 

nagy hangsúlyt fog kapni az értékesítés. 

⧠ Egy különleges ötlet megvalósítása: amikor a vállalkozó azt feltételezi, hogy az újdonságnak 

számító minőségi termékével biztosítani tudja a hosszú távú fennmaradását és egyéb terveit, 

ugyanakkor nem számol a vezetői képességeinek esetleges kiforratlanságaival, és magával a 

megvalósítás, kivitelezés nehézségeivel. 

⧠ Szisztematikus építkezés: amikor a vállalkozó a korábbi munkatapasztalataitól eltérő vizekre 

evezve valósítja meg a nagy ötletet, amely kockázatos ugyan, de gondos előkészületek előzik 

meg. Költségeit kezdetben a munkaviszonyából származó fizetéséből fedezi. 

 

3.2 Tevékenység jellege szerinti besorolás 

(Illés, 2016) és (Barancsi, Horváth, & Szennyessy, 2001) alapján 

A teljesítmény jellege, illetőleg a teljesítmény előállítás módja szerint beszélhetünk termelő és 

szolgáltató vállalatokról. A termelő vállalatokon belül elkülönülnek a nyersanyagokat kitermelő 

vállalatok, amelyek az úgynevezett primer (elsődleges) szektort alkotják, valamint a feldolgozóipari 

vállalatok, amelyek a primer szektor által kitermelt nyersanyagokat dolgozzák fel. Ők alkotják a 

másodlagos, azaz a szekunder szektort. Ezt további két csoportra lehet bontani, nevezetesen a 

továbbfeldolgozásra és végső feldolgozásra gyártó vállalatok. A szolgáltatást nyújtó vállalatok 

alkotják a harmadrendű, azaz a tercier szektort. Sajátossága, hogy a termelés és a fogyasztás részben 

vagy egészben adott pillanatban történik. Szolgáltatás például a javítás, karbantartás, értékesítés.  

 

A TEÁOR szerinti besorolás 

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere a TEÁOR’08-at az 1893/2006/EK 

rendelet alapján 2008-ban vezették be. Ez az osztályozás az uniós NACE Rev.2-nek megfelelő 

kategóriarendszer. Elsődlegesen a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására szolgál a 

következő tényezők figyelembevételével: 

⧠ az előállított termékek és a nyújtott szolgáltatások jellemzői, 

⧠ a javak és szolgáltatások felhasználási célja, rendeltetése, 

⧠ a felhasznált inputok, a termelési folyamat és a technológia. (KSH-i.) 

 

A gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál játszik 

jelentős szerepet(pl. regiszter, nemzeti számlák, rövid távú mutatók, éves teljesítménystatisztika, 

munkaerőpiaci jelzőszámok, energia, szállítás, környezet statisztika, cégnyilvántartás, adóalany-

nyilvántartásban, bírósági nyilvántartásban). (KSH-h.) (KSH-i.) 

A TEÁOR a következő struktúrát követi (KSH-i.) : 

1. szint: 21 nemzetgazdasági ág, betűjel: A-tól U-ig  
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2. szint: 88 ágazat, két-számjegyű kód: 01-től 99-ig  

3. szint: 272 alágazat, három-számjegyű kód: 01.1-től 99.0-ig  

4. szint. 615 szakágazat, négy-számjegyű kód: 01.11-től 99.00-ig.  

A fentiek fényében a főbb nemzetgazdasági ágak a következők: 

 

3. táblázat: Nemzetgazdasági ágak és betűjelei (KSH-j.) 

Betűjel Nemzetgazdasági ág Betűjel Nemzetgazdasági ág 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat L Ingatlanügyletek 

B Bányászat, kőfejtés M 
Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

C Feldolgozóipar N 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

D 
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

O 
Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

E 
Vízellátás; szennyvízgyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

P Oktatás 

F Építőipar Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 

H Szállítás, raktározás S Egyéb szolgáltatás 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás T 
Háztartás munkaadói tevékenysége; 
termék előállítása, szolgáltatás végzése 
saját fogyasztásra 

J Információ, kommunikáció U Területen kívüli szervezet 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység - - 
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3.3 Méret szerinti csoportosítás 

A vállalkozások méret szerinti csoportosításról a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezik. A besorolási kategóriákat a 

2.táblázat tartalmazza. A mikro-, kis- és közép vállalkozásokat együttesen KKV-knak a jogszabály 

alapján nevezzük.  

4. táblázat: A mikro-kis-, közép- és nagyvállalatok jogszabályi besorolása  

(2004. évi XXXIV.tv.) (European Comission, 2016, old.: 8.) 

Vállalati kategória Foglalkoztatottak 

száma 

Árbevétel 

millió Euro 

Mérlegfőösszeg 

millió Euro 

Mikrovállalkozás  10 ≤ 2 ≤ 2 

Kisvállalkozás  50 ≤ 10 ≤ 10 

Középvállalkozás  250 ≤ 50 ≤ 43 

Nagyvállalat ≥ 250  50  43 

 

A 2013-2015 közötti időszak működő vállalkozásainak számát tekintve, ahogy azt az 5. táblázat 

adatsora is jól mutatja, Magyarországon a vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, számuk 

dinamikusan növekszik, amely tendencia általánosságban is elmondható a magyar vállalkozásokra. 

 

5. táblázat: A működő vállalkozások száma Magyarországon (2013-2016)2 (KSH-c., 2017, old.: 154.) 

 

 

3.3.1 Mikro-, Kis- és középvállalkozások (KKV-k) 

 

A KKV-k nemzetgazdasági jelentősége vitathatatlan, hiszen, ha nem vesszük figyelembe a pénzügyi és 

agrárszektorokat az ország éves hozzáadott értékének így is több mint egyharmadrészéhez járultak 

hozzá. A magánfoglalkoztatottak egyharmada is valamely KKV alkalmazásában áll, amely jól tükrözi 

munkaerőpiaci fontoságukat. 2015-ben a KKV-kban foglalkoztatottak száma 1952 ezer fő volt, amely 

az összes, nem pénzügyi vállalkozások foglalkoztatotti létszámának kétharmad részét jelentette. A 

                                                      
2
  Az A–S nemzetgazdasági ágakba tartozó vállalkozások a K Pénzügyi és az O Közigazgatás gazdasági ág nélkül 

értendő. 
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beruházások 34%-a, a hozzáadott érték 43%-a származott a KKV-któl. Az adatokat összefoglalóan a 

2.-3. ábra tartalmazza. (BÉT-c) (KSH-f., 2016.) 

 

 

2. ábra: A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése az összes vállalat teljesítményén belül 

(KSH-c., 2017, old.: 156.) 

 

 

3. ábra: A működő vállalkozások néhány ágazati mutatója (KSH-c., 2017, old.: 157.) 

A vállalkozási tevékenység kockázatosságára a tréning anyag több pontja is utalt már. Az Európai 

Bizottság 2016-os tanulmányában az Európai Unió 28 tagállamára vonatkoztatva 2013-2015 közötti 
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időszakot vizsgálva arra kereste a választ, hogy a KKV-k működésük során milyen tényezőkre 

tekintenek problémaként, és milyen nehézségeket azonosítanak. Az eredményeket a 4. ábra foglalja 

össze. Végeredményként elmondható, hogy számukra a vevők elérése, megszerzése jelenti az egyik 

legnagyobb kihívást. Magyarország esetében első helyen az előbb említett tényező, valamint a 

szakképzett munkaerő és a tapasztalt munkaerő megnyerése jelenti a legnagyobb kihívást. (European 

Comission, 2016, old.: 83.) 

 

 

4. ábra: A KKV-k legsúlyosabb problémái 2013-2015 (European Comission, 2016, old.: 20.old.) 

 

3.3.2 Nagyvállalatok 

 

A hagyományos értelemben vett nagyvállalatoknak a legalább 250 főt foglalkoztató, 50 millió euró 

árbevétellel vagy 43 millió eurónál nagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező vállalatok minősülnek. 

(European Comission, 2016, old.: 8.) 

A nemzetközi piacok liberalizációjával az ezredfordulóra egyre nagyobb szerephez jutottak a 

nagyvállalatok. Az emberközpontú gazdálkodási normák helyett az érdek- és a profitközpontúság vált 

a meghatározó mozgatóerővé. Hatalmas tőkeerejüket kihasználva egyenértékű, bizonyos esetekben 

a nemzetállamok feletti alkupozícióval rendelkeznek (Illés, 2016) (Vecsenyi, 2003.).  

2014-es statisztika szerint az Európai Unióban a vállalkozások által megtermelt hozzáadott értékéből 

24%-ot a nagyvállalatok tettek ki (magyarországi viszonylatban ez 53%. volt), amelyben a 

feldolgozóipar, kereskedelem, és az információ és kommunikáció volt meghatározó hozzájárulásával. 

(KSH-g., old.: 3.) 

A világ TOP 100-as listáján is jegyzett (PWC, 2016) nagyvállalatok közül számos Magyarországon is 

folytat vállalkozási tevékenységet, a teljesség igénye nélkül pl. a General Electric, a The Coca-Cola 

Co., a Sanofi, a Nestle, a Procter & Gamble, a McDonald's. Ezek a vállalatok már a hagyományos 

nagyvállalatokon túlnőve multinacionális és transznacionális vállalatoknak tekinthetők (Illés, 2016). 

Az 5. ábra szemlélteti a külföldi irányítású leányvállalatok székhely szerinti megoszlását a hozzáadott 
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értékhez történő hozzájárulásuk arányában. A legnagyobb súlyt a német (28,3%) és az amerikai 

(21,5%) származású leányvállalatok képviselnek.  

 

 
  

5. ábra: A külföldi irányítású leányvállalatok bruttó hozzáadott értékének megoszlása a végső irányító székhelye szerint 

2015. (KSH-g., old.: 8.) 

 

3.4 Jogi forma szerinti besorolás 

 

Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO2017) (KSH-a.): (KSH-b.)- a Ptk. 

által definiált jogi forma szerinti kategóriákkal közel hasonló tartalmú, ugyanakkor sokkal bővebb 

besorolásnak tekintendő, hiszen az egyéb jogszabályok által definiált vállalkozási formákat is 

tartalmazza. Felépítését tekintve magában foglalja a gazdálkodási formák kódját, megnevezését, a 

vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat, és az azokhoz tartozó tartalmi leírásokat. Ezen osztályozási 

rendszert többek között a statisztikai regiszterben, a gazdasági szervezetek demográfiájának 

publikációjában, a statisztikai adatgyűjtések adatszolgáltatói körének kijelölésénél, valamint a 

nonprofit szervezetekre vonatkozó statisztikákban, és végül, de nem utolsó sorban az adminisztratív 

nyilvántartásokban (pl. adóalany-nyilvántartás) használják. A GFO2017 szerinti csoportosítás a 

vállalkozási kategóriába az  1-2 formakódokkal jelzett tevékenységeket sorolja. Ezen belül 

elkülönülten kezeli a jogi személyiségű vállalkozásokat, azon belül is a gazdasági társaságokat3, 

szövetkezeteket4, az egyéb jogi személyiségű vállalkozásokat5, a jogi személyiségű európai gazdasági 

vállalkozásokat6, valamint a jogi személyiség nélküli vállalkozásokat, úgy mint a jogi személyiség 

                                                      
3
 Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság 

4
 Szociális szövetkezet, takarék- és hitelszövetkezet, iskola szövetkezet, agrárgazdasági szövetkezet, biztosító 

szövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet, Közérdekű nyugdíjas szövetkezet, egyéb szövetkezet. 
5
 Ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, vízitársulat, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, közjegyzői 

iroda. 
6
 Európai részvénytársaság (SE), Európai szövetkezet (SCE), Magyarországi székhelyű európai gazdasági 

egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás. 



Vállalkozási formák 

17 

nélküli gazdálkodó szervezetet7, a gazdasági tevékenységet végző jogalanyt8 és az önálló vállalkozót9. 

(KSH-c., 2017), (KSH-e.) 

Tekintettel arra, hogy a tréning célja a vállalkozási hajlandóság ösztönzése, ezért ezen anyagban a 

legfontosabb valamint a reális célként említendő kategóriák kerülnek bemutatásra. Amennyiben 

további információval szeretne rendelkezni a kedves olvasó a besorolási kategóriákat illetőleg 

megteheti a KSH honlapján (KSH-b.). 

 

3.4.1 Egyéni vállalkozó és az egyéni cég 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 

letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés 

céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági 

tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet (Ptk., 2.§ (1)).10 

 

EGYÉNI CÉG 

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy 

által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a 

cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. (2009.évi CXV.tv.) 

 

Az egyéni cég (2009.évi_CXV.tv., old.: 20. § (1)-(6)): 

⧠ jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen 

tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető 

⧠ a Ctv. hatálya alá tartozik 

⧠ kizárólag egy tagja (alapítója) lehet –a vonatkozó jogszabályban meghatározott kivétellel 

⧠  egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet. 

⧠ legfőbb szerve egyszemélyben maga az egyéni cég tagja 

 

Ezen válllkozási forma előnye az egyszerűségében rejlik, hiszen a tulajdon és a döntés is egy ember 

kezében van, persze a szükséges tőke előteremtése is az ő vállát nyomja. A keletkezett 

                                                      
7
 Víziközmű-társulat 

8
 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi 

telephelye, egyéni cég 
9
 Egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély. 

10
 (2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni :a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, a szolgáltató állatorvosi tevékenységre, az ügyvédi tevékenységre, az 

egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, a közjegyzői tevékenységre, az önálló bírósági végrehajtói 

tevékenységre. (2009. évi CXV) 
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kötelezettségekért egymaga áll helyt. Fontos, hogy nem választódik szét az egyén és a vállalat 

vagyona. Jellemzően a kisvállalalkozások körében fordulnak elő. Alapítása és megszüntetése 

viszonylag egyszerű, mentes a túlszervezettségtől, transzparens és kedvező adózási lehetőségek 

jellemzik, ugyanakkor az elvárt nyeresége alacsonyab, forráselérési lehetőségei szerényebbek, a 

vállalkozó sokoldalúsága alapkövetelmény, felelőssége korlátlan, élettartamát tekintve korlátozott 

(Chikán, 2008). 

 

3.4.2 Társaságok  

 

A társaságok közös jellemzője, hogy (Chikán, 2008, old.: 57.): 

⧠ a társaságban részt vevők sajátos érdekközöságét fejezi ki 

⧠ a tulajdonos(ok) személyi vagyonától elkülönült önálló szervezeti és ügyviteli 

mechanizmusokat hoz létre 

⧠ kötelező erejű szerződések keretében közös gazdasági vállalkozásra, illetve koordinációra 

irányul. 

A főbb típusok között a markáns különbségek a társulással járó feltételek, következmények, a 

társasági tevékenység jellege, az alapítás körülményei, a bejegyzés kötelezettsége, valamint a 

felelőssági viszonyok (Chikán, 2008, old.: 57.). 

Alapításuk egyszerűbb, kedvezőbb adózási feltételek, nagyobb tőke hiányban is jobb piaci, befektetési 

lehetőségek, a jogi viták rendezésekor a jogi személyiséggel járó védelem jellemzi. Egy esetleges 

tulajdonváltás nem jelenti feltétlen a vállalat végét. Hátrányként említhető például a személyi 

konfliktusok megjelenése úgy mint az alkalmazottak partnerségre való erőszakos törekvése és a 

„világos menedzseri felelősség hiánya”. (Chikán, 2008, old.: 60.) 

 

3.4.2.1 Közkereseti társaság 

 

KÖZKERESETI TÁRSASÁG 

Közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével 

a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági 

tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a 

társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és 

egyetemlegesen helytállnak. (Ptk., 3:138. §)  
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3.4.2.2 Betéti társaság  

 

BETÉTI TÁRSASÁG 

A betéti társaság (bt.) tagjai a társaság gazdasági tevékenységének céljára a 

társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag 

(a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem 

fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, 

míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért 

– ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási 

kötelezettséggel. A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője. 

(Ptk.,3:154. §; 3:156. §)  

 

3.4.2.3 Korlátolt felelősségű társaság 

 

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (KFT.)  

olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben 

törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb 

vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e 

törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni. (Ptk., old.: 3:159. 

§)  

 

Az egyszemélyes társaság: 

Abban az esetben, ha egy személy alapít korlátolt felelősségű társaságot azt egyszemélyes 
társaságnak nevezzük, amely akkor is létrejön, ha egy többszemélyes társaság valamennyi üzletrészét 
egyazon tag tulajdonába kerül (Ptk., 3:208. §).  

 

3.4.2.4 Részvénytársaság 

 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és 

névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a 

részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének 

szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – ha 

e törvény eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni (Ptk., old.: 3:210. § ). 

 

A részvénytársaság működési formáját tekintve lehet nyilvánosan működő vagy zártkörűen működő. 
A kettő közti különbség a részvények adásvételében és a törzstőke összegében rejlik. Amíg egy 
nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeivel a tőzsdén kereskedhetnek, addig a zártkörűen 
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működő részvénytársaság részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére, az alaptőkéjüket tekintve 20 
millió, és 5 millió forint (Ptk., 3:210. §-3:212. §). 

 

Számos startup vállalkozás, amikor kinőtte saját növekedési lehetőségeit, kockázati tőkebefektetők, 
üzleti angyalok segítségével a működését magasabb szintre emelve kilép a tőzsdére, és a jövőben, 
mint részvénytársaság folytatja az útját.  

 

3.4.2.5 Szövetkezetek 

 
SZÖVETKEZETEK 

A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott 

tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi 

szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél 

a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának 

szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre 

terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. A 

szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra 

irányulhat. (Ptk., 3:325. § (1)-(2)) 

 
A szövetkezet tagságával kapcsolatos általános rendelkezések (Ptk., 3:326. § (1)-(4)) 

⧠ a szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám 

húsz százalékát, 

⧠ a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes 

személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni, 

⧠ a szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a 

taglétszám negyedét, 

⧠ a szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt 

százalékát, 

⧠ a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a 

tőke harmadát. 

⧠ nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. 

 

A szövetkezet működésével kapcsolatos általános rendelkezések (Ptk., 3:327. § (1)-(2)) 

⧠ Ha valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a szövetkezet e 

tevékenységét az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

⧠ Képesítéshez kötött tevékenységet szövetkezet akkor folytathat, ha e tevékenységben 

személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a szövetkezettel kötött tartós polgári 

jogi szerződés alapján a szövetkezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy 

van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 
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6. táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek száma (KSH-c., 2017) 

 

 

2015-ben a kis-és középvállalkozások a társas vállalkozások 56%-át, az egyéni vállalkozók 44%.-át 

tették ki. (KSH-c., 2017, old.: 155.) 

 

3.5 A vállalkozások üzleti jellegük szerint 

 

Vecsenyi János a következőképp csoportosítja a vállalkozásokat üzleti jellegük szempontjából 

(Vecsenyi, 2003., old.: 19. alapján) 

⧠ Eltartó vállalkozások: a vállalkozás fő célja a megélhetés biztosítása. Tipikus példái az 

éttermek, kis tanácsadó cégek, autójavító műhelyek, háziorvosi praxisok. A szerző az 

önfoglalkoztató, egyéni vállalkozásokat említi iskolapéldaként. 

⧠ Eladható vállalkozások: ebbe a kategóriába azok a tevékenység- és/vagy vevőkörfüggő 

vállalkozások tartoznak, amelyek tulajdonosai nem rendelkeznek elégséges tőkével, 

esetlegesen érdeklődésüket veszítették, viszont nagy fejlődési, növekedési potenciállal 

rendelkeznek, így lehetővé válik azok teljes vagy részleges eladása. 

⧠ Egyéb vállalkozások: ebbe a kategóriába a „csalárd üzletek”-et és a nem kellően kigondolt 

vállalkozásokat sorolja a szerző.  

 

3.6 Változási hajlandóság szerint 

⧠ Hagyományos, mikro- és kisvállalkozások (hangyák): Jellemzően a kis tapasztalattal 

rendelkező, fejlődni, növekedni nem akaró KKV-kat jelenti. Tipikus példája az egyéni 

vállalkozó, de megtalálható köztük társas vállalkozás is alacsony foglalkoztatotti létszámmal. 
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⧠ Dinamikusan növekvő, kis- és közepes vállalkozások (gazellák): amelyek kicsiként is mernek 

nagyot álmodni, bár ebből adódóan igen sérülékenyek, ugyanakkor valóban magukban rejtik 

a naggyá válás lehetőségét (jellemzően az átlaghoz képest kétszer nagyobb növekedésre 

képesek). Jogi forma tekintetében megtalálhatók közöttük a betéti társaságok, a korlátolt 

felelősségű társaságok és a részvénytársaságok is. 

⧠ Dinamikusan növekvő, vállalkozó nagyvállalatok (tigrisek): legalább tizenöt éves múltra 

visszatekintő, dinamikusan növekvő szervezetek. Jellemző alaptípusai a privatizáció által 

hazánkba csábított multinacionális vállalatok, valamint az annak hatására átalakuló hazai 

vállalatok. 

⧠ Hagyományos, lelassult nagyvállalatok (dinoszauruszok): az innovációra és fejlődésre már 

nem nyitott klasszikusnak tekinthető nagyvállalatok. Működésüket erősen jellemzi a 

szokásjog és a hierarchia (pl. az 1960-as években létrejött „szocialista óriások”). A túlélésük 

záloga az átszervezés és az átalakulás. (Vecsenyi, 2003.) 

 

3.7 A vállalkozások háttér szerint 

 

Családi vállalkozások 

A családi vállalkozásokra az elmúlt években egyre nagyobb figyelem irányult. Mindez nem véletlen, 

hiszen a KKV szektor meghatározó szereplői. A Budapesti Értéktőzsde által kiadott „Az ötvenek” 

elnevezésű kiadványa is megemlíti, hogy az ötven legmeghatározóbb vállalat között jelentős arányt 

képviselnek. A tanulmány szerint az ilyen típusú vállalatok fő mozgatórugója a közép- és hosszú távú 

gondolkodás, amelynek középpontjában egy stabil működésű, fenntartható vállalkozás örökül 

hagyása áll. (BÉT-c)  

Működésüket a családtagok közös, közreműködő jelenléte jellemzi, amelyben koncentrálódik a 

személyes szaktudás és tapasztalat. A stratégiai döntéseket közösen hozzák, időszemléletük hosszabb 

távú, mint a nem családi vállalkozásoké, az üzleti és a magánélet keveredése megszokott, 

érdekellentéteik ütközőpontjának színtere. Működésük során hatványozottabban vannak jelen az 

emocionális tényezők. Többnyire férj-feleség, mintsem testvér-testvér alapon működnek. A 

generációk együttes munkája nem tekinthető tipikusnak, a generációváltás is sok kihívást tartogat a 

jövőre nézve. A családi vállalkozásokban nem csak a családtagok mutatnak nagy elkötelezettséget, de 

az alkalmazottak is. (Vecsenyi, 2003.) 

 

7. táblázat. A családi és a vállalkozási szempontok ütközése (Vecsenyi, 2003. 23. old.) 

A család szempontjai A vállalkozás szempontjai 

Érzelmi alapokon nyugvó Feladat alapú 

Befelé figyelő Kifelé fókuszáló 

Ellenáll a változásnak Keresi a változásokat 

2.  SZEMELVÉNY
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Papa, mama, gyerekek - a családi vállalkozások sokkal megbízhatóbbak az átlagos cégeknél  
(HVG, old.: 2016. szeptember 21-ei cikke alapján-részlet) 

A családi vállalkozások kétharmada megbízhatóbb egy átlagos hazai cégnél, 15 százalékuk pedig 

kiemelkedő megbízhatósági szempontból. 

A hazai cégbázis döntő többségét mikrovállalkozások alkotják. Ezen cégek nagy része nem a 

tőkeerősségéről és stabilitásáról híres, ennek ellenére láthatóak azért pozitív példák is a 

cégstruktúrában. A kis létszámú vállalkozásoknak sok különböző formája működik hazánkban, 

jelentős részük egy – egy magánszemély köré épül, ilyen a mintegy 350 ezer egyéni vállalkozó és 

közel 130 ezer olyan gazdasági „társaság”, ahol az egyszemélyes tulajdonos egyben az egyetlen 

cégjegyzésre jogosult személy is. 

… 

Mintegy 110 ezer olyan cég működik ma Magyarországon, ahol a tulajdonosok és ügyvezetők között 

apai, anyai vagy testvéri kapcsolatok lelhetők fel. „Ekkora bázisban értelemszerűen előfordulhatnak 

szép számmal problémás és rendkívül jól teljesítő cégek is, de a legfrissebb statisztikáink szerint a 

családi vállalkozások 75 százaléka megbízhatóbb egy átlagos hazai cégnél, míg 15 százalékuk pedig 

kiemelkedő megbízhatósági szempontból” –mondja az Opten igazgatója11. 

„A hazai cégek jelentős részénél komoly problémát jelent a generációváltás kérdése, hiszen a 

rendszerváltás óta eltelt 27 évben még nem alakulhatott ki a hagyományokban gyökerező cégkultúra, 

mint Nyugat-Európában. Ha a családból több generáció is képviselteti magát a cégben, a szerepkörök 

átadása sokat egyszerűsödhet” – mondja az Opten szakértője. 

Külön kategóriát képviselnek azok a családi vállalatok, akiknek a felelőssége bőven túlmutat a 

tulajdonosaikon. A jellemzően több száz főt foglalkoztató, sokmilliárdos árbevételű, de ugyanakkor 

családi tulajdonban lévő, és a tulajdonos-családtagok által vezetett vállalatok az elmúlt években 

kezdtek komolyan foglalkozni a generációváltással. … 

A családi vállalkozások tekintetében az egyik legérdekesebb jelenség, hogy mintegy 60 százalékuk 

olyan vállalkozás, ahol kizárólag a család tagjaiból áll a tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak köre, 

azaz „külsős” magánszemélyek vagy cégek egyáltalán nem kapnak komoly szerepet a cég életében. 

Közel 1 800 családi vállalkozás éri el ma az 1 milliárd forintos éves árbevételt, tehát ma már a 

gazdasági erejüket sem lehet figyelmen kívül hagyni a családi cégeknek. 

A cég irányítást elemezve az derül ki, hogy az apa-gyermek kapcsolatok dominálnak ugyan a 

cégvezetés számát tekintve, de a dominancia azért nem elsöprő erejű. A családi cégek mintegy 60 

százalékában találhatóak apa-gyermek kapcsolatok, és 40 – 40 százalékban anya-gyermek, vagy 

testvérkapcsolatok. Ezekből a számokból az is kiderül, hogy a családi kapcsolatok az esetek jelentős 

részében összetettek, azaz a család 3 vagy akár több tagja is szerepet kap cég irányításának életében. 

Ágazati eloszlást vizsgálva –  talán nem meglepő módon – a kereskedelem végzett az első helyen 

mintegy 24 ezer családi vállalkozással, ami részben a szektor nagyságrendjének is köszönhető. 

Arányaiban viszont a „tanácsadó” cégek kiemelkedőek, ahol a szektor cégeinek több mint 20 

százaléka családi vállalkozásként működik. 

 

                                                      
11 Pertics Richárd az Opten céginformációs igazgatója. 
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Feladatok: 

1. A cikk alapján foglalja össze néhány mondatban a családi vállalkozások társadalmi és 

gazdasági jelentőségét! 

2. A tanulmány hogyan értékeli a családi vállalkozások megbízhatóságát? 

3. Jellemzően milyen rokoni kapcsolatok figyelhetők meg az ilyen típusú vállalkozások 

vezetésében? 

4. Nevezzen meg néhány problémát, amellyel a családi vállalkozásoknak szembe kell nézniük! 

5. Véleménye szerint milyen jogi formában működhetnek ezek a vállalkozások, válaszát 

támassza alá a cikkben található információkkal! 

6. Mely ágazatokban dominálnak leginkább a családi vállalkozások? 
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 SAJÁTOS VÁLLALATI FORMÁCIÓK 4

A sajátos vállalati formációk csoportjába azok a vállalatok tartoznak, amelyek keletkezésük, működési 

módjuk jelentősen eltér a szokványostól (az előző fejezetekben bemutatott klasszikus esetektől), 

tehát speciális szerződések vagy jogszabályi előírások vonatkoznak rájuk. (Illés, 2016) 

4.1 Franchise 

 

FRANCHISE 

„A franchise többszereplős üzleti vállalkozás. Az ilyen típusú rendszerek a 

terjeszkedni vágyó, sikeres cégektől indulnak, ők a hálózat irányítói. Csatlakozó 

partnereik az adott márkanevet és a vállalkozási rendszer használatának jogát 

kapják.” (Magyar Franchise Szövetség) 

„A franchise egy márkanévhez kapcsolt módszernek, rendszernek vagy 

technológiának díjfizetés ellenében történő üzletszerű használata” (Illés, 2016, 

old.: 93. old.) 

 

A következő franchise rendszereket különböztethetjük meg a tevékenység irányultsága alapján 

(Mandel & Darázs, 2011, old.: 109-111. old alapján): 

⧠ Kereskedelmi franchise 

⧠ Szolgáltatási franchise 

⧠ Termelési franchise 

⧠ Vegyes rendszerek 

⧠ Master-franchise kapcsolat 

 

⧠ Kereskedelmi franchise: legelterjedtebb franchise forma, melynek keretében az átvevők 

kiskereskedelmi tevékenységet látnak el. A továbbértékesített áruk beszerzése történhet 

közvetlenül a franchise átadótól, az átadó által nevesített gyártótól, esetlegesen saját 

döntéskörébe utalva. 

⧠ Szolgáltatási franchise: fő tevékenysége a szoláltatás nyújtása, amely történhet saját vagy az 

átadótól kapott know-how alapján.  

⧠ Termelési franchise: a maga tiszta formájában nem létezik, mivel a termelés ilyen értelemben 

nem más, mint valamely szabadalom vagy know-how felhasználása, és nincs közvetlen 

kapcsolata a fogyasztókkal, nincs egységes piaci fellépés, vagy marketing stratégia12 

⧠ Vegyes rendszerekről: az első három alapkategória valamilyen formában történő keveredése 

esetén beszélhetünk. 

                                                      
12

 Természetesen, ha az értékláncban termelői tevékenységen túl a kiskereskedelmi tevékenységet is végez 

abban az esetben már tekinthető franchisenak. (Mandel & Darázs, 2011) 
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⧠ Master-franchise kapcsolat: jogi értelmezés szerint nem tekinthető igazi franchise-nak. Ebben 

az esetben a „master franchise átadó egy meghatározott területre (régióra, országra, 

országrészre) átadja a master franchise átveőnek azt a jogot, hogy az adott területen a 

franchise rendszert kiépítse és működtesse.” (Mandel & Darázs, 2011, old.: 111.old.) 

 

A csoportosítás, ahogy a Mandel-Darázs szerzőpáros is utal igen „öncélú”, hiszen, ahogy írják „ a 

gyakorlatban a szerződő felek nem nagyon vannak tekintettel a csoportosítási szempontokra, 

másrészt pedig a felek érdekei és a gazdasági célrendszerek az életben a franchise számos hibrid 

változatát eredményezik” (Mandel & Darázs, 2011, old.: 109. old.) 

A franchising.hu Franchise Katalógusa jelenleg 58 franchise vállalkozási ötletet kínál, amelyeket a 8. 

táblázat foglal össze. 

 

8. táblázat: Franchise ötletek (Franchising.hu) alapján saját szerkesztés) 

Tevékenység  Franchise 

rendszerek 

Master franchise 

rendszerek 

Összesen 

Szolgáltatások 31 18 49 

Gasztronómia 9 9 18 

Szépség, egészség, fitnesz 5 6 11 

Egyéb szolgáltatások (B2C) 7 2 9 

Oktatás 5 1 6 

Üzleti szolgáltatások (B2B) 3 0 3 

Turizmus és vendéglátás 2 0 2 

Kereskedelem 8 1 9 

Élelmiszerboltok és pékségek 3 0 3 

Otthoni és kerti termékek 3 0 3 

Egyéb kereskedelmi üzletek 1 1 2 

Divat 1 0 1 

Összesen 39 19 58 

 

 3. SZEMELVÉNY 

 

Görögtál-szállítóból piacvezetővé nőni - Oázis Kertészeti Kft. 
(BÉT-b, old.: 2017. szept. 20-ai cikke alapján-részlet) 

„Észrevétlenül nőtt ki a földből az Oázis Kertészeti Kft., hogy aztán kis tőkével is gyorsan bővülő, erős 

vállalkozáscsoporttá váljon. Az utóbbi évek fejlődésének kulcsa a családi alapokon nyugvó franchise-

rendszer volt. … A franchise tette lehetővé, hogy versenytársai legyünk a nemzetközi üzletláncoknak, 

kiépüljön a saját márkás vonalunk és legyen országos marketingkampányunk is” – emelte ki Boross 

Dávid.” Ma a 23 Oázis üzletből hét a sajátjuk, s a piac fele az övék. A teljes üzletláncban 286 fő 

dolgozik és mintegy 20 fős a back office részleg. Összesen 250 beszállítóval dolgoznak, közülük „a top 

25 hozza be az áru 80 százalékát”. A többieket a választékbővítés és a lokalitás indokolja. Stratégiai 
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céljuk, hogy legalább annyi saját boltjuk legyen, mint amennyi franchise-partnerük van. (a vállalkozás 

éves szinten 15-20%-os forgalombővülésre képes, árbevétele 2183 M Ft, EBITDA 85 M FT) (BÉT-b) 

 

Feladatok: 

1. Mutassa be a szemelvényben bemutatott vállalat fejlődési tendenciáját! 

2. Milyen vállalati formáció tette lehetővé azt, hogy nemzetközi üzletláncok versenytársává 

nőjje ki magát? 

3. A franchise szempontjából milyen szerepet tölt be az Oázis Kft? 

4. A vállalkozás milyen jogi formát választott a működéshez? Sorolja fel néhány előnyét! 

 

4.2 Koncesszió 

 

KONCESSZIÓ 

…általános jelentése: engedmény, kedvezmény, engedélyezés. A koncessziós 

szerződés hagyományosan olyan szerződés, amelyben az állam vagy az 

önkormányzat a kizárólagos hatáskörébe utalt tevékenység végzését 

meghatározott időre átengedi más gazdasági szereplő részére. (Illés, 2016, old.: 

95. old.) 

 

A koncessziós szerződés és működés kereteit a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény határozza meg.  

 

4.3 Spin-off vállalkozások 

 

SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOK 

„…a tudományos kutatási eredmények közvetlen üzleti hasznosítására alapított 

vállalkozások”  (Illés, 2016, old.: 96. old.) 

 

A spin-off vállalkozásoknak alapvetően három csoportját tudjuk elkülöníteni (Illés, 2016, old.: 96. 

alapján): 

⧠ Eredeti értelmezés szerinti spin-off cégek: a hasznosított tudás forrása az egyetem vagy 

közfinanszírozású kutatóintézet. 

⧠ Az üzleti szférából eredeztethető spin-off cégek: az anyavállalat által nem akart vagy nem 

hasznosított új tudásra épülő vállalkozások. 
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⧠ Indirekt spin-off cégek: az alapítók korábbi munkatapasztalataira, megszerzett tudására 

épülő vállalkozások. 

 

4.4 Off-shore cégek 

 

OFF-SHORE CÉGEK 

Jelentése parton kívüli, parttól távoleső. Olyan vállalatok, amelyek abban az 

országban, amelyben bejegyezték nem folytatnak tényleges gazdasági 

tevékenységet. (Illés, 2016, old.: 96. old.) 

 

Ezeknek a cégeknek legtöbbször az úgynevezett adóparadicsomok (pl. Bahamák, Barbados, Kajmán-

szigetek) adnak otthont. Jól kidolgozott jogi rendszerben biztosítják a vállalatok 

illetékékmentességét, igen kedvező adózási feltételekkel ötvözve. Kiváló lehetőség a vállalati vagyon 

elrejtésére. (Illés, 2016) Ez utóbbi megjegyzés természetesen nem pozitív követendő példaként került 

megemlítésre! 

4.5 Startupok 

 

Alapvetően két tényező nélkülözhetetlen a sikerhez: pénzügyi forrás és megfelelő vásárlóerővel 

rendelkező fogyasztó (Chikán, 2008). A startupok sajátja és egyik nagy kiugrási lehetősége a még 

rejtőző igények felszínre hozása. 

A startup szóról mindenkinek, kivétel nélkül (a siker, a pénz és a csillogáson túl) a Szilícium-völgy jut 

az eszébe, amely ennek az igen divatos, de lényegében igen nehéz vállalkozási műfajnak a bölcsője.  

Szinte már történelmi homályba vész, amikor Robert Noyce és munkatársa Gordon E. Moore, Arthur 

Rockkal 1968-ban Mountain View-ban (Kaliforniában), megalapították közös vállalatukat az Intelt13. 

Kalifornia második nevét, a Szilícium-völgyet a félvezetők gyártásának alapanyaga, a szilícium után 

kapta. Érdekesség, hogy az ott működő vállalatok közül csak az Intelnek van valós kötődése a 

szilíciumhoz. (Záboji B., 2014) 

Azt, hogy pontosan mi is a startup sokan próálták már definiálni, de egységesíteni még nem sikerült. 

Ahogy Vecsenyi is írja „Általánosságban elmondható, hogy minden startup vállalkozás, de nem 

minden vállalkozás startup.” (Vecsenyi & Petheő, 2017, old.: 222) 

 

  

                                                      
13

 Az 1980-90-es években Andy Grove (azaz a budapesti születésű Gróf András) irányítása mellett működött. 
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STARTUP 

…”egy emberi intézmény”, amelyet azért terveztek, hogy „új terméket vagy 

szolgáltatást hozzon létre szélsőségesen bizonytalan feltételek között” (Vecsenyi 

& Petheő, 2017, old.: 222. Eric Ries nyomán) 

 

A startupok kritériumrendszere Vecsenyi-Petheő szerzőpáros Vállalkozz okosan! Az ötlettől a piacra 

lépésig című 2017-es nagy sikerű könyvének 222-223. oldala alapján kerül bemutatásra: 

⧠ Innovatív, mivel „tudásalapú, esetleg csúcstechnológiára épülő új termékekkel/ 

szolgáltatással és/vagy új üzleti modell alkalmazásával” történik a piacra lépés. 

⧠ Növekvő, mivel a jó ötlet és annak megvalósítása a piac gyors növekedését és terjedését 

hozza magával. 

⧠ Globális- mert a nemzetközi piac elérése a cél. 

⧠ Kockázatos, mert nem ígérkezik könnyű feladatnak a piac, sőt mi több a nemzetközi piac 

meghódítása.  

⧠ Közösségi, mivel „a startup ökoszisztémához tartozol: közösségi események, konferenciák, 

képzés, továbbképzés, begyakorló tréningek, közösségi irodaterek, inkubátorok, 

akcelerátorok, blogok és közösségi médiumok, kockázatitőke-piaci szereplők, közösségi 

finanszírozás stb.) 

⧠ Tudatos, mivel „a gyors növekedést biztosító módszereket alkalmazod”. 

 

A startup ökoszisztéma (Magyar Startup Közösség felsorolása): 

⧠ Vállalkozók, akik az ötletből üzletet csinálnak. 

⧠ Szakértők (informatikusok, marketingesek stb.), akik az ötletet kidolgozzák, a tényleges 

fejlesztést elvégzik. 

⧠ Inkubátorok/inkubátorházak, ahol a vállalkozások kezdeti lépéseit segítik jellemzően 

infrastruktúra és tanácsadás biztosításával. 

⧠ Üzleti angyalok, akik a vállalkozás életciklusa elején adnak tőkét, úgy milliós-tízmilliós 

nagyságrendben. 

⧠ Kockázati tőkések, akik jellemzően már a piacon jelen levő, működő, profitot termelő 

vállalkozás növekedéséhez adnak tőkét, úgy százmilliós nagyságrendben. 

⧠ Közösségi irodák, ahol a startup világ szereplői dolgozhatnak, egymással találkozhatnak és 

kapcsolatokat építhetnek. 

⧠ Közösségszervezők és újságírók, akik találkozókat és eseményeket szerveznek ill. ezekről hírt 

adnak. 

⧠ Érdeklődők, akiknek szimpatikus lehet az innovatív, szabad környezet.  
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9. táblázat: Az öt startup fázis forgatókönyve (Startupdate-a., ábrája alapján) 

Jellemzők 1.szakasz 2.szakasz 3.szakasz 4.szakasz 5.szakasz 

Cég értéke ($)
14

 100e-500e 500e-3M 3M-10M 10M-100M 100M 

Növekedés 
fázisai 

Pre-seed Seed 
Korai fázis Növekedés 

Kései fázis 

Tőke forrása 

Család, 
barátok, 

accelerátorok
15

 

Bootstrap, 
Üzleti angyal, 

Seed VC
16

 

Kockázati tőke 
„A” kör 

Kockázati tőke 
„B-C-D” körök 

Stratégiai exit 
vagy tőzsde 

(IPO) 

Kihívás 
Ötlet 

Validálás, 
prototípus 

(MVP)
17

 

Csapat és 
termék 

Növekedés Struktúra 

Kollégák száma 1-2 4+ 8+ 15+ 25+ 

 

A startupok növekedési fázisai (Startupdate-a.): 

1. Pre-seed fázis: a nagybetűs Ötlet időszaka, amikor olcsón, mindennemű kockázatvállalás 

nélkül folyhat a munka. Ahogy a szerző is írja „itt legfeljebb az idődet pazarolod”. A cég 

értéke hozzávetőlegesen 100e-500e $, támogatók és társak a család és a barátok köréből 

kerülnek ki. 

2. Seed fázis: megkezdődik a pénzköltés időszaka, elkészül az első működő prototípus (MVP). 

Elsődleges feladat a kapcsolatépítés, a marketing és a sales tervek elkészítése. A cégérték 

ebben a fázisban hozzávetőlegesen 500e-3M dollár. 

3. Korai fázis: már vállalkozási keretek között zajlik a tevékenység. Ebből következik a költségek 

rohamos emelkedése, amelyeket a bevételek még nem képesek fedezni. A cégérték 

hozzávetőlegesen 3-10M$, foglalkoztatotti létszám várhatóan már 8 fő feletti. 

4. A növekedés fázisa: az ügyfélkör bővül, a forgalom és az árbevétel növekszik. Az alapító 

részesedése 20-30%-ra zsugorodik. Ez egyben a terjeszkedés időszaka is. 

5. Kései, vagy exit fázis: a legtöbb startup vállalkozó legfőbb célja, a cég eladása. 

 

A legsikeresebb 5 magyar Startup vállalkozás felsorolását a 10. táblázat tartalmazza. A 

startupranking.com a gazdálkodási szempontok teljes mellőzése mellett webes (pl. startup vállalatok 

honlapjainak száma, minősége és szakmai tartalma, az elosztás, külső linkek, látogatók száma) és 

social faktorok (pl. a Facebook követők, like-ok, posztok, kommentek, fénykép megosztás, Twitter 

követők száma, hozzászólások minősége, kedvencek) figyelembevételével állítja össze rangsorát. 

(Startupranking-b.)  

 
  

                                                      
14

 Erős becslésként kezelendő 
15

 Accelerátor: startup vállalatok támogatására létrejött magánvállalkozások. (Startupdate-b.) 
16

 Bootstrap: Egy startup legelső, külső tőkebevonást megelőző szakasza (Startupdate-b.) 

Üzleti angyal: legtöbbször korábbi sikeres vállalkozó, aki saját magántőkéjét fekteti egy-egy induló cégbe korai 

fázisban (Startupdate-b.) 
17

 Minimum Viable product – azaz a leggyorsabban elkészíthető első működő prototípus (Startupdate-b.) 
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10. táblázat: A magyar startup vállalatok hazai és külföldi rangsora (Startupranking-a., old.: 2017) 18 

Startup Alalpítás 

éve 

Tevékenység Hazai 

rangsor 

Nemzetközi 

rangsor 

Prezi 2009 
Prezentációs szoftver, online prezentációs 
eszközök,  

1. 9. 

LogMeln 1998 
SaaS alapú távoli kapcsolatot, együttműködési és 
támogatási megoldásokat kínál a vállalkozások és a 
fogyasztók számára. 

2. 100. 

NoSalty 2008 
Naponta bővülő képes webszakácskönyv, több 
mint 30.000 kipróbált recept fotóval. 

3. 477. 

Stockfresh 2010 
a vevőkör széles spektruma kiváló fényképeket és 
vektorgrafikákat ki elérhető áron  

4. 603. 

Moly 2008 
Könyves közösségi oldal, amely online könyvtár, 
könyvesbolt élményét nyújtja és még attól is 
többet. 

5. 686. 

 

Amennyiben kedvet kap a kedves olvasó a startupok világában történő barangolásra, amely igen 

egyedi szóhasználattal rendelkezik, a közös nyelv megtalálása érdekében ajánlom a következő linken 

található startup szótárat: http://startupdate.hu/startup-szotar/, jelenleg elérhető startup 

pályázatokat pedig az alábbi linken lehet megtekinteni: 

https://palyazatmenedzser.hu/cimke/startup-palyazatok/  

4.6 Társadalmi vállalkozások 

 

Társadalmi vállalkozás bármilyen típusú szervezet lehet, lényeg, hogy valamilyen társadalmi cél 

felkarolása hívja életre cél és mérhető hatás kettőssége mellett. Mivel jellemzően a for-profit és a 

nonprofit peremvidékén helyet foglaló vállalkozási formáról van szó, ezért fontos, hogy legyen 

értékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból árbevétele .A társadalmi vállalkozásoknak alapvetően két 

dimenzióban tevékenykednek. Az OFA kutatása alapján társadalmi tevékenységüket oktatás, szociális 

ellátás, kultúra, szabadidő, hobbi és a településfejlesztés tartozik. Vállalkozási tevékenységet zömmel 

az egyéb szolgáltatás, oktatás, humán egészségügyi szociális ellátás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, adminisztratív és szolgáltatást nyújtó tevékenységek, építőipar, kereskedelem és a 

gépjárműgyártás, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység jellemzi. (G. Fekete, et.al., 2017.) 

 

                                                      
18

Természetesen nem lehet elmenni a külföldi startupok mellett sem, közülük a legismertebbek: Airbnb, Uber, 

Duolingo. 

http://startupdate.hu/startup-szotar/
https://palyazatmenedzser.hu/cimke/startup-palyazatok/
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6. ábra: A társadalmi vállalkozások szervezeti sajátosságai (G. Fekete, et.al., 2017., old.: 19.) 
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 SAJÁTOS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ 5

TEVÉKENYSÉGEK, HOSSZABB TÁVÚ KAPCSOLATOK 

5.1 Sajátos vállalkozási szerződésen alapuló tevékenységek 

 (Illés, 2016, old.: 101-104. alapján) 

⧠ Virtuális vállalat: első ízben a csakis kizárólag internetes platformokon működő 

vállalkozásokat soroltak ebbe a kategóriába, manapság viszont ezen értelmezés kitágult, „a 

virtuális vállalat egy olyan üzleti tényező, mely területileg szétszórt, jogilag teljesen önálló 

vállalkozások, szervezetek, személyek csoportjának az együttműködéseként, ideiglenesen jön 

létre, és egy projekt vagy egy célkitűzés megvalósítására irányul” (Illés, 2016, old.: 101.) 

⧠ Fővállalkozás: „fővállalkozási jogviszony akkor jön létre, ha egy önálló funkció ellátására 

alkalmas komplex beruházás egy cég szervezésében és annak teljes anyagi felelőssége 

mellett valósul meg” (Illés, 2016, old.: 103.) A fővállalkozónak önmagán túl helyt kell állnia az 

alvállalkozók, a beszállítók és a közreműködők esetleges nem teljesítéseiért is. 

⧠ Konzorcium: egy közös cél megvalósítása érdekében létrejött vállalatok közötti 

együttműködés. 

 

5.2 Hosszabb távú kapcsolatok tartópillérei  

 (Illés, 2016, old.: 117-121. alapján) 

A jövőbemutató fejlődés és a sikeresség megalapozása érdekében célszerű tisztában lenni azzal, hogy 

milyen hosszú távú stratégiai szövetségek megkötésére nyílik lehetőség. Az értékláncban egymáshoz 

való viszonyuk tekintetében három fő kapcsolattípust különíthetünk el: 

⧠ Horizontális: egyenrangú, független vállalatok közvetlen vagy közvetett kapcsolata  

⧠ Vertikális: a vállalatok közötti együttműködés egymásra épülő pl. beszállítók, értékesítők, 

gyártók 

⧠ Vegyes: a fenti két esethez nem tartozó vállalatok pl. kisebb cégek bedolgozása a nagyobb 

vállalatoknak. 

 

A hosszabb távú kapcsolatok fő tartópillérei a következők 

⧠ Stratégiai szövetségek: a közös együttműködés által generált szinergiahatások kiaknázása 

érdekében létrejövő hosszú távú kapcsolat (pl. versenyelőnyhöz jutás, a kutatás-fejlesztési 

eredmények kölcsönös hasznosítása). 

⧠ Klaszter szervezetek: „azonos ágazatokban tevékenykedő vállalatok és a hozzájuk részben 

kapcsolódó egyéb szervezetek egyfajta térbeli koncentrációja” (Illés, 2016, old.: 119.) 

⧠ Vállalatcsoportok: 

– Holding: hasonló tevékenységű vállalatok értékpapírjainak, üzletrészeinek birtoklásával, 

saját üzleti tevékenység mellőzése mellett, befolyásoló, irányító tevékenység ellátására 

létrejött vállalat. 
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– Konszern: kockázatsemlegesítés irányítás, valamint a verseny szabályozása céljából 

életre hívott, egymástól tevékenységük tekintetében különböző vállalatok közös 

tulajdonosi ellenőrzése.  
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 TANULÁSIRÁNYÍTÓ 6

Fontosabb fogalmak: 

 

Bruttó hazai termék Cég Gazdasági társaság Gazdálkodó 

Vállalkozó Vállalat TEÁOR Egyéni vállalkozó 

Egyéni cég Szövetkezetek Közkereseti társaság Betéti társaság 

Korlátolt felelősségű 
társaság 

Részvénytársaság Franchise Koncesszió 

Spin-off vállalkozások Off-shore cégek Startup Társadalmi vállalkozás 

 

Összefoglaló kérdések: 

1. Milyen fejlődési szakaszokon mentek keresztül a vállalkozások 1982-től napjainkig? 

2. Határozza meg a vállalat alapvető funkcióját! 

3. Ismertesse a vállalkozások és a vállalatok nemzetgazdasági szerepét! 

4. Milyen mutatóval tudjuk számszerűsíteni tevékenységük színvonalát? 

5. Milyen tényezők együttes fennállása esetén beszélhetünk üzleti vállalkozásokról? 

6. Soroljon fel néhány vállalkozói típust, és jellemezze őket néhány szóval! 

7. Melyik jogszabály rendelkezik a gazdasági társaságokról? 

8. Profitorientáció szempontjából milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

9. Méret szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg?  

10. Jellemezze őket foglalkoztatotti létszám, árbevétel és mérlegfőösszeg szerint! 

11. Jogi forma szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

12. Üzleti jelleg szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

13. Tevékenység jellege szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

14. Növekedési ütem szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

15. Változási hajlandóság szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

16. Háttér szerint milyen vállalkozási típusokat különböztethetünk meg? 

17. Mit jelent a TEÁOR! 

18. Ismertesse a TEÁOR osztályozási rendszerét! 

19. Nagyvonalakban jellemezze a KKV-kat! 

20. Jellemzően milyen nemzetgazdasági ágban tevékenykednek? 

21. Foglalja össze a szövetkezetek tagságával kapcsolatos általános rendelkezéseket! 

22. Melyek a családi vállalkozások főbb jellemzői? Milyen nehézségekkel kell szembenézniük? 

23. Sorolja fel milyen sajátos vállalkozási formációkat ismer! 

24. Melyek a főbb közös jellemzőik? 

25. Mutassa be a szolgáltatási, termelési, vegyes fanchise-okat! 

26. Mit jelent a master-franchise kapcsolat? 

27. Mutassa be a spin-off vállalkozások három alaptípusát! 

28. Jellemezze a startupok kritériumrendszerét! 

29. Mutassa be a startup ökoszisztémát! 

30. Milyen ágazatokban működnek jellemzően a társadalmi vállalkozások? 
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31. Sorolja fel és mutassa be a vállalkozási szerződésen alapuló tevékenységeket! 

32. Ismertesse a hosszabb távú kapcsolatok tartópilléreit! 
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