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1 MIKOR VÁLLALKOZZUNK? 

Ezt a kérdést sokkan feltették már maguknak. A kérdésre a helyes választ mindig az egyénnek, a 

vállalkozónak kell megtalálni, majd mérlegelni és dönteni. Ebben a folyamatban kíván segítséget nyújtani 

jelen tréninganyag a döntéstől az vállalkozásindításig ad tanácsot a kezdő vállalkozónak. 

 

Vállalkozz, ha úgy érzed, akarod! Ne légy visszahúzódó és bátortalan, ha van egy jó ötleted, amelyet 

szeretnél megvalósítani! Vállald fel, ha a saját lábadra akarsz állni és a magad ura szeretnél lenni (még 

akkor is, ha később rájössz: a vevő a főnök)! Ne érezd kényelmetlennek, ha többre vágysz, és ne röstelld, 

ha gazdag szeretnél lenni és nem csak „egyszer libasültet enni”! 

 

Vállalkozz, ha úgy érzed, meg kell tenned! Ne add fel, ha elvesztetted az állásod és éppen nincs miből 

megélned, mert nem találsz munkát! Vállalkozóként álláskeresőből állásteremtő lehetsz (nem csak 

magadnak, másoknak is). Bízz magadban, ha munkaadód elvárja, hogy légy kezdeményező, innovatív, jó 

problémamegoldó, csapatjátékos és legyen vállalkozói mentalitásod! 

 

Vállalkozz, ha úgy érzed, érdekel! Sokkal többre viszed, ha olyan dolgokba fekteted az energiádat, 

amelyek izgalommal töltenek el, amelyeket élvezel kitalálni és megcsinálni.  

 

Vállalkozz, ha úgy érzed, képes vagy rá! Ne légy kishitű! Nem mindenki születik vállalkozónak, de 

bárki azzá válhat. Nem mindenkiből lesz mesterszakács, de az amatőrök is sok örömet szerezhetnek 

főztjükkel családtagjaiknak, barátaiknak. A profik már tudják, semmi sem jön magától, a profizmushoz 

sokat kell tanulni és gyakorolni.  

 

A vállalkozás egy érdekes, izgalmas utazás. Érdemes kipróbálni. Legalább egyszer. Lehet, hogy rájössz, 

nem neked való, de sokat tanulhatsz belőle. Lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerd magad, okosan 

kezeld a konfliktusokat, bátrabban vállald kudarcaidat és reálisabban lásd a sikereidet. Megtanít arra, 

hogy ne kergess hiú ábrándokat, de állj ki magadért és elképzelésedért, ha pontosan tudod, mit akarsz. 

Lehet, hogy nem lesz belőled vállalkozó, de a vállalkozó szellemet, amelyet elsajátítottál, magaddal 

viheted az életben bárhová. 
1
 

 

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. 

Mindenekelőtt azt tisztázd magadban, hova akarsz eljutni! Valóban vállalkozni szeretnél, vagy csak ki 

szeretnéd próbálni magad? 

 

Döntsd el, mit szeretnél elérni! Pusztán számlaképes vállalkozó szeretnél lenni? Vagy többre vágysz a 

kényszervállalkozók sorsánál? Leginkább a szenvedélyed vezérel és hobbivállalkozó szeretnél lenni? 

Lehet, hogy szociális vállalkozóként valamilyen fontos társadalmi célt szeretnél szolgálni? Vagy 

egyszerűen megélhetési vállalkozóként olyan munkából szeretnéd fenntartani magadat és családodat, 

amelyben megvalósíthatod nagy álmaidat és elképzeléseidet? Lehet, hogy egy cégen belül szeretnéd 

vállalkozói szellemedet és képességeidet kamatoztatni, és belsővállalkozóként (intrapreneur) valami újat 

létrehozni? Talán családi vállalkozóként alapítanál új céget, vagy továbbvinnéd az örökölt vállalkozást? 

Nulláról kezdenéd, és még nem tudod, milyen cégformát válassz? Önálló vállalkozó vagy inkább társas 

                                                      
1
 Vecsenyei J., Pethő A. (2017): Vállalkozz okosan! Az ötlettől a piacra lépésig., HVG Kiadó Zrt, Budapest. 
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vállalkozó szeretnél lenni? Vagy egy már működő vállalkozásból akarsz felépíteni egy még nagyobb és 

jobb céget? Lehet, hogy egészen másban gondolkodsz? Franchise vállalkozóként egy működő üzleti 

modellt szeretnél átvenni, hogy az üzemeltetésen kívül ne legyen másra gondod? Vagy épp ellenkezőleg, 

új, innovatív terméket, szolgáltatást, üzleti modellt ismertél fel, és egy bővülő, noha bizonytalan piacon, 

erős, egészséges növekedési ambícióval és felkészültséggel felvértezett csapattal startup vállalkozóként 

szeretnél piacra lépni? Vagy olyan újdonságot találtál ki, amellyel rögtön kiléphetsz a világpiacra, és 

globális vállalkozó lehetsz?  
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1. táblázat: Vállalkozói életforma típusok. (Forrás: Vecsenyi J., Pethő A. 2017: Vállalkozz okosan! Az 

ötlettől a piacra lépésig. HVG Kiadó Zrt., Budapest, alapján saját szerkesztés.) 

 

 

Sokféle vállalkozói életforma és cél közül választhatsz, hogy bekerülj a vállalkozói körbe, azok közé, 

akikben megvan a hajlandóság, hogy vállalkozást indítsanak és vállalják az ezzel járó bizonytalanságot. 

Lehet, hogy még fogalmad sincs, mit hoz a jövô. Ám akkor is számolnod kell azzal, hogy ötletekre, 

folyamatos megújulásra, valami új, más megoldások létrehozására, ösztönző szemléletre, felkészültségre 

mindenhol szükség van. Bárhol megállhatod a helyed, ha megtanulsz néhány módszert, ellesel néhány 

trükköt és magadba szívsz némi vállalkozói szellemet. 

 

Ne felejtsd, a vállalkozás egy különös létformát, gondolkodásmódot, egy szakmát jelent! 

 

Sokan úgy gondolják, hogy egy vállalkozás elindításához elég egy megvalósítható, jó ötlet. Mások azt 

hangoztatják, minden a csapaton múlik. Ám vannak, akik arra figyelmeztetnek, hogy pénz nélkül nem 

jutsz messzire. Valójában azonban nem egyikre vagy másikra, hanem mind a három tényezőre szükség 

van. Ezek összessége alkotja egy vállalkozás motorját, hajtóerejét. Éppen ezért, mielőtt belevágsz, 

alaposan gondold végig a következőket: 

 

⧠ Piacképes-e az ötleted? 

⧠ Elkötelezett, felkészült-e a csapatod? 

⧠ Elegendô-e a pénzed? 
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Piacképes-e az ötleted? Nehéz kérdés. Lehet, hogy majdnem kibújsz a bőrödből, és szívesen áldoznál fel 

mindent ötleted megvalósításáért. Ám soha ne felejtsd el, a vevők nem mindenért hajlandók fizetni. 

Könnyen belebukhatsz, ha az ötleted csak neked tetszik.  

 

Elkötelezett, felkészült-e a csapatod? Hamar rájössz, egyedül nem megy. Még akkor sem, ha önálló 

vállalkozásba fogsz. Egy társas vállalkozás pedig mindig csapatmunka. Üzlettársaid, munkatársaid 

kitartása, lelkesedése, hozzáértése nélkül könnyen zátonyra futhatsz a mai, bizonytalanságokkal és 

akadályokkal teli világban. Nem tudhatsz mindent, nem lehetsz mindenben tökéletes. Mások és a magad 

tudását, képességét integrálva viszont csodákra lehetsz képes. Ám egy jó csapat kialakítása és megtartása 

nem egyszerû feladat. 

Nem mindegy, kiket választasz. Lehet, hogy már a kezdet kezdetén lesznek társaid, akikkel az első 

lépéseket megteszitek, de az is lehet, hogy csak a bővülés során ismered fel, hogy igazán elkötelezett 

munkatársak, megbízható beszállítók nélkül nem tudsz egyről a kettőre jutni. 
2
 

 

A vállalkozás sokszor emlegetett, nélkülözhetetlen hajtóerôi tehát: piacképes ötlet, elkötelezett, felkészült 

csapat és elegendô pénz. 

 

Van azonban még valami, amirôl sokan megfeledkeznek, hogyan hozhatók maximálisan mozgásba ezek a 

hajtóerők, milyen összefüggés van közöttük és milyen lépésekkel aknázható ki a köztük lévő szinergia? 

Vagy másképp fogalmazva: hogyan készülhetsz fel a legjobban, milyen főbb lépéseken, útvonalon 

keresztül tervezheted meg a leghatékonyabban és minimális kockázattal vállalkozásod elindítását? 
3
 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Milyen vállalkozói életforma típustat ismer? 

⧠ Mi a három legfontosabb hajtóerő, ami egy vállalkozás indításához feltétlenül szükséges? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Vecsenyei J., Pethő A. (2017): Vállalkozz okosan! Az ötlettől a piacra lépésig., HVG Kiadó Zrt, Budapest. 

3
 Vecsenyei J., Pethő A. (2017): Vállalkozz okosan! Az ötlettől a piacra lépésig., HVG Kiadó Zrt, Budapest. 
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2 MI A VÁLLALKOZÁS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ábra: Mi a vállalkozás. (forrás: Vecsenyi J. 2009: Kisvállalkozások indítása és működtetése, Perfekt 

Kiadó, Budapest. 

 

A vállalkozás a gazdaság hajtómotorja, és a motor működéséhez három hajtóerő szükséges: piac, pénz és 

ember. 

A vállalkozás az a folyamat, amellyel a vállalkozók kihasználják a felismert üzleti lehetőséget. 

A vállalkozás olyan út, amelyen a vállalkozóknak végig kell menniük az üzleti lehetőség felismerésén, a 

vállalkozást indító felkészülésén, a létrehozott vállalkozás működtetésén és fejlesztésén keresztül a 

vállalkozás esetleges megszüntetéséig, eladásáig, újraindításáig. 

A vállalkozás a vállalkozó ember, aki kitartóan küzd, hogy megvalósítsa elképzeléseit egyénileg, egy 

cégben másokkal együtt, a családjával vagy csak atámogatásukkal abban a reményben, hogy szakmai, 

értékelési, üzleti, társadalmi és magánéleti sikereket érjen el. 

A vállalkozás különböző módon viselkedő gazdasági szervezet. E szervezetek többféle stratégia szerint 

működhetnek. 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Mi a vállalkozás? 

⧠ Mit jelent a válalkozási folyamat? 

 

 

 

 

 

Hajtómotor 

 Üzleti lehetőség 

 Pénz 

 Ember 

 Környezet 

Személy 

 Életfelfogás 

 Szerep 

 Indíték 

 Képesség, kapcsolat, 

tulajdonság 

Szervezet 

 Jellemzők 

 Mérte 

 Jogi forma 

 Üzleti jelleg és modell 

Sajátosság 

 Négy alaptípus 

 Három viselkedési 

mód 

 Családi vállalkozás 

 Belső vállalkozás 

Értékteremtés 

 Érintettek 

 Igények 

 Érdekek 

 Érdekkonfliktusok 

 

Folyamat 

 Felkészülés 

 Indítás 

 Működtetés 

 Folytatás 

A VÁLLALKOZÁS 
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3 A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREJÖTTÉNEK OKAI 

Mindennapjaink általános fogalmává vált a „vállalkozás” kifejezés. Gyakran és sokféle jelentésben 

használjuk, azonban gazdasági értelemben is több szemszögből közelíthetjük meg a létrejöttének, 

működésének a lényegét. Kiindulópontként nézzük meg, hogy miért, milyen okból jön létre egy 

vállalkozás. Az alapítás okai többnyire az alábbiak: 

 

⧠ A tulajdonos (ok) / alapító (k) – együttesen vállalkozó – rendelkeznek olyan infrastruktúrával, 

eszközökkel, anyagi háttérrel és/vagy szaktudással, amely lehetővé teszi, hogy adott 

tevékenységet önállóan végezzenek, vagy terméket állítsanak elő. 

⧠ Önálló döntés és felelősségvállalás igénye miatt. 

⧠ A vállalkozónak van olyan ötlete, amelyet ilyen formában szabadon megvalósíthat. 

⧠ Kényszerből indított vállalkozások. 

⧠ Magasabb gazdasági haszon szerzése (az alkalmazotti jövedelemhez képest). 

⧠ Felismert piaci igény kielégítése. 

 

3.1 Mire vállalkozik a vállalkozás? 

A vállalkozások általánosságban valamilyen gazdasági tevékenység végzését vállalják, mellyel egyrészt 

gazdasági haszon elérését, valamint a fogyasztói igények kielégítését kívánják elérni. 

 

A vállalat fogalma a gazdasági vállalkozásból vezethető le. A gazdasági vállalkozás kifejezés maga is 

többféle jelentéssel bír. Jelzett főnévként olyan gazdasági és jogi egységet jelöl, mely haszonszerzési 

célból folytat termelő tevékenységet. Tevékenységként értelmezve valamely gazdálkodó egység 

létrehozását és/vagy működtetését jelenti. A vállalat fogalmával való részleges átfedés szempontjából a 

főnévi értelmezésnek van jelentősége. 

A termelés kifejezést – itt és a továbbiakban – szélesebb értelmezésében használjuk: a termelés az a 

folyamat, melynek révén a gazdasági vállalkozás inputjai outputokká alakulnak át. 

 

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.
4
 

 

A vállalkozás fő jellemzői általánosságban a következők: 

⧠ profitszerzés a tevékenység során, 

⧠ releváns fogyasztói igények kielégítése, 

⧠ önálló döntéshozatal a működés során (a jogi kereteknek megfelelően), 

⧠ kockázatvállalás, 

⧠ piacbefolyásolás direkt vagy indirekt módon, szándékosan vagy nem szándékolt módon. 

                                                      
4
 Illés M. (2016): Vállalati gazdaságtan, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy lehetőség van ún. nonprofit (A nonprofit vállalkozások elsődleges célja nem a 

profitszerzés, hanem a vállalt tevékenység megvalósítása a racionális gazdálkodás keretei között – 

költségeket bevételekből fedezik, (ettől függetlenül nyereség elérhető) de a profit nem osztható fel a tagok 

között osztalék formájában. Vállalkozások alapítására, melyek esetén a tevékenység jellegéből fakadóan 

(pl. szociális szolgáltatások) nem cél a profit elérése (bár nem kizárt). 

3.2 A vállalkozások helye a gazdaság rendszerében 

A vállalkozások a gazdaság „termelő” egységei. Erőforrásokat biztosítanak a termeléshez (pl. gépek, 

ingatlan, munkaerő, tőke stb.), melyek segítségével termékeket, szolgáltatásokat állítanak elő. A 

gazdasági folyamatokban a vállalkozásokat szoros kapcsolat fűzi a magánszemélyekből álló 

háztartásokhoz. A háztartások felkínálják munkaerejüket, képességeiket, tapasztalataikat a vállalkozások 

számára, tehát erőforrást biztosítanak a termeléshez. Másrészt keresletet jelentenek a vállalkozás 

termékeire vonatkozóan, mert szükségleteik fedezéséhez vásárolnak ezekből. A vállalatok, amelyek 

igénybe veszik a háztartások munkáját, ezért munkabért fizetnek számukra, ami alapot teremt a 

háztartások fogyasztásához. Így tehát a két szféra szoros együttműködésben alakítja a gazdasági 

folyamatokat. 

 

 
 

2. Ábra: A gazdasági rendszer (forrás: Soós G., 2015: Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, Eger.) 

 

A gazdasági rendszer része továbbá az állam. A modern piacgazdaságban az állam közvetlenül nem 

irányítja a gazdaság más szereplőit, csupán közvetetten, jogi, pénzügyi és egyéb szabályzók által (pl. 

jogszabályok, jegybanki alapkamat stb.). A gazdaság szereplőitől adókat szed, majd az így keletkező 

jövedelmeket újra elosztja támogatások, szociális segélyek formájában. Az állam keresletet jelent a 

vállalatok számára, hiszen termékeket, szolgáltatásokat vásárol a kormányzati rendszer működtetéséhez, 

ugyanakkor a háztartásoktól munkaerőt igényel és munkabért fizet az elvégzett tevékenységért. A 

„külföld”-et egy összefüggő gazdaságként értelmezzük, ahová a háztartások felkínálhatják munkaerejüket 

és ezért szerezhetnek onnan jövedelmet, valamint ahonnan árukat, szolgáltatásokat vásárolhatnak. A 

vállalkozások kapcsolata a külfölddel hasonló, mint a belföldön értelmezett szereplőkkel. 
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A gazdasági rendszer szereplői saját érdekeik alapján cselekszenek. A fogyasztók esetén a 

szükségletkielégítés a cél és az ehhez szükséges anyagi és egyéb feltételek megteremtése. A 

vállalkozások célja a hosszú távú fennmaradás és az ehhez szükséges profitszerzés. Az állam célja a 

gazdaság hatékony működtetése. 

3.2.1 A piac 

A gazdasági rendszer szereplői a „piac”-on „találkoznak”. A vállalkozások itt kínálják áruikat, a 

fogyasztók itt vásárolják meg. 

 

A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, 

melynek legfőbb tényezői a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem.
5
 

 

Egy vállalkozás induláskor, vagy tevékenysége fejlesztésekor belép egy adott piacra. Ez a folyamat 

azonban nem egyszerű, mert számos korlátozó tényezővel kell számolni, melyek a termékek eladását, a 

szolgáltatások nyújtását, vagy akár a tevékenységek megkezdését gátolják. Ezek tényezők többek között 

az alábbiak lehetnek: 

 

⧠ Állami szabályozás 

– jogi előírások (pl. egyes gazdasági társaságokra vonatko-zó előírások) 

– egészségügyi előírások (pl. élelmiszerboltok Nébih engedélye) 

– technológiai követelmények (pl. környezetszennyezés szabályai) 

– szabadalmi oltalom (pl. védett találmányok, licencek) 

– támogatások, kedvezmények, korlátozások 

– vámok stb. 

 

⧠ Méretgazdaságosság 

– vállalkozás mérete: nagy méretű vállalkozások által birtokolt piacra való belépés 

(pl. mobiltelefon-szolgáltatás) adott méret alatt gyakorlatilag lehetetlen 

– üzemméret: mennyit érdemes termelni ahhoz, hogy a költségek megtérüljenek 

– piaci részesedés: a vállalat mekkora piaci részesedéshez juthat 

 

⧠ Termékdifferenciálás 

– a fogyasztók igényeinek megfelelő termékskála kialakítása 

– a versenytársak termékeitől való megkülönböztetés 

 

⧠ Tőkekorlátok 

– a vállalkozás indításakor meghatározott tőkét kell biztosítani a működéshez, 

amely csak később fog megtérülni 

 

⧠ Az elosztási csatornákhoz való hozzáférés költségei 

– a piacon lévő vállalatok megnehezítik az új szereplők belépését 

– a kereskedőket meg kell győzni, hogy a belépni kívánó új termék megéri a 

kereskedő kockázatvállalását 

– a kereskedelembe való becsatornázásnak gyakran belépési költsége van 

(belistázás, polcpénz) 

                                                      
5
 Kopányi M. (2004): Mikroökonómia. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 



Vállalkozásindítás  

8 

 

⧠ Egyéb belépési korlátok 

– tapasztalat hiánya (pl. beszerzési források drágák) 

– társadalmi elvárások, ellenállás (lakókörzetben elhelyezett zajos tevékenység)
6
 

 

3.2.2 Stakeholderek (a vállalkozások érintettjei) 

A vállalat, szerepköreinek gyakorlása során különböző emberekkel, embercsoportokkal, vállalatokkal és 

intézményekkel kerül közvetlen vagy közvetett kapcsolatba. Ennek a kapcsolatrendszernek a vállalat 

részéről történő alakítása, formálása mindig is nagy jelentőséggel bírt a hosszú távú eredményesség 

szempontjából, és gyakorlatilag is a termelési- és profitcéloknak alárendelten kezelték. A felgyorsult 

fejlődés, és az üzletről alkotott társadalmi kép megváltozása kiemelte e sokágú kapcsolatrendszer 

jelentőségét. Az 1980-as évektől már általános működési és túlélési feltétel a vállalati kapcsolat- és 

viszonyrendszer újraértelmezése és új alapokra helyezése. 

 

E kihívás szempontjából hasznosíthatónak bizonyult a stakeholder-elmélet, mely a vállalatok és a 

környezetüket alkotó érdekcsoportok kapcsolatát és kapcsolat-fejlesztési lehetőségeit, módszereit 

értelmezi. Az angolban a stake kifejezést használják mindazon érdekekre, követelésekre és jogokra, 

amelyekkel valamely egyén vagy csoport egy adott vállalkozással kapcsolatban bír. A stakeholderek tehát 

azok a csoportok vagy egyének, akik befolyásolhatják a vállalat működését, illetőleg érdekeltek annak 

következményeiben.  

Fentiek értelmében a vállalat a működése során nagyon sok olyan egyénnel, csoporttal kerülhet 

kapcsolatba, akik megfelelnek az stakeholder definíciónak. A kérdéskör kezelhetőségéhez a 

stakeholdereket célszerű csoportokba rendezni. A sokféle rendszerezési lehetőség közül a vállalathoz való 

kapcsolódás módja szerinti csoportosítás a legkézenfekvőbb.  

 

Általában az alábbi stakeholder-csoportokat tekinti alapvető fontosságúnak: 

 

⧠ Tulajdonosok 

⧠ Menedzserek 

⧠ Beosztott munkavállalók (és azok különböző csoportosulásai) 

⧠ Helyi közösség, egyéb állampolgári csoportosulások 

⧠ Szállítók 

⧠ Fogyasztók (vevők) 

⧠ Állam (állami intézmények) 

⧠ Bankok (hitelezők) 

⧠ Temészeti környezet (képviselői) 

⧠ Versenytársak 

⧠ Stratégiai partnerek 

 

A felsorolás első három elemét együttesen vállalaton belüli, vagy belső stakeholdereknek, a többit 

vállalaton kívüli, vagy külső stakeholdereknek is nevezik. (Egy-egy személy, vagy szervezet egyidjűleg 

több stakeholder-csoporthoz is tartozhat. A menedzser vagy a beosztott munkavállaló például 

megjelenhet a fogyasztók, vagy akár a tulajdonosok körében is. A természeti környezet képviselői a helyi 

közösség markáns képviselőiként is szerepet vállalhatnak, stb.) 

                                                      
6
 Chikán A. (2003): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest. 
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Az irodalomban a fentiek mellett, különböző megfontolások szerint bemutatott, többféle stakeholder-

csoportosítással találkozhatunk. Erre példa a stakeholderek alábbi öt csoportba rendezése: 

 

⧠ Részvényesek (hagyományos részvényesek, intézményi befektetők, egészségbiztosító pénztárak, 

továbbá a cég igazgatóságában helyet foglaló részvényesi képviselők), 

⧠ Munkahely (a vállalat ügyvezetése, alkalmazottai, üzletkötői), 

⧠ Társadalmi háttér (a beszerzés, a vállalati működés és az értékesítés környezetében), 

⧠ Piac (szállítók, vevők, fogyasztók), 

⧠ Természeti környezet (természeti erőforrások és környezeti rendszerek képviselői). 

 

A stakeholderekkel kapcsolatban a legfontosabb feladat azoknak a folyamatoknak a vállalati működésbe 

történő beillesztése, amelyek segítségével az egyes stakeholderek feltárhatják érdekeiket, 

kommunikálhatják értékrendszerüket a vállalat felé. A stakeholderekkel kapcsolatos feladatkomplexumot 

és ennek megoldását, vagyis a vállalat belső és külső kapcsolatrendszerét koncepcionálisan irányító 

tevékenységet, mely gazdasági, társadalmi és etikai elemeket is tartalmaz, stakeholder menedzsmentnek 

nevezik. Kialakítása során a vállalatnak utat kell találnia a kölcsönösségnek (a felek egyenrangúságának) 

kibontakoztatására, és a hosszú távú, bizalomra épülő kapcsolatok stratégiai perspektíváinak a kiépítésére. 

Különösen szerencsés, ha a vállalat kreatív kezdeményezésekkel elébe megy bizonyos eseményeknek. Az 

ezredforduló Magyarországán például már gyakran előfordul, hogy a munkaerő-elbocsátásra kényszerülő 

vállalat a munkajog által előírt kötelezettségeinek betartásán túlmenően – anyagi áldozattól sem 

visszariadva – szervezetten segíti elbocsátandó dolgozóit új munkahelyük megtalálásában. (Ez egyrészt 

növeli általános jó hírnevét, másrészt erősíti a maradó dolgozók vállalatba vetett bizalmát, harmadrészt az 

újbóli munkaerő-felvétel során könnyebben találnak megfelelő képzettségű, jó munkaerőt.) 

 

A stakeholderek – a kapcsolatok differenciáltságának megfelelően – eltérő súlyú odafigyelést és eltérő 

típusú tevékenységet igényelnek. Lényeges feladat a kulcsfontosságú stakeholderek alapos megismerése, 

hogy velük a legjobb kommunikációt lehessen kialakítani. A vállalatok működésében játszott 

meghatározó jelentőségű szerepük miatt kiemelt odafigyeléssel, de strukturáltan kezelendő a 

munkavállalók (munkavállalói státusú menedzserek és alkalmazottak), valamint a vevők és a fogyasztók 

csoportja. A vállalat szemszögéből az egyes állami és a társadalmi szervezetek, illetőleg azok képviselői 

is eltérő jelentőséggel bírnak, következőleg eltérő jelentőségű odafigyelést igényelnek. 

A konkurencia helyét mindmáig nem tisztázta stakeholder elmélet. A konkurencia is olyan stakeholder 

csoport, mely bizonyos esetekben igencsak meghatározó jelentőségű hatást gyakorol a vállalat célszerű 

piaci magatartására. A velük való kapcsolatépítés során azonban különös odafigyelés szükséges az üzleti 

titkok megőrzése szempontjából. A versenytársak, mint stakeholderek viszonylatában a pozitív 

hozzáállású vállalati kapcsolat-átrendezés szakirodalmi kelléktára az ezredfordulón még kissé 

szegényesnek tűnik. 

A stakeholderekkel kapcsolatos tevékenység koncepcionális rendszerének kidolgozásához részletes 

stakeholder elemzés szükséges, melyhez gyakran állítanak össze stakeholder térképet is. Az irodalomban 

a stakeholder térképek gazdag választékával találkozhatunk. A 3.2.1.4/a ábra egy olyan stakeholder 

térkép sémát idéz, mely szinte felsorolásszerűen szerepelteti az alapvető stakeholder kategóriákat, s amely 

magán viseli azt a sajátosságot, hogy a konkurenciát, mint stakeholder csoportot egyszerűen figyelmen 

kívül hagyja. 
7
 

                                                      
7
 Illés M. (2016): Vállalati gazdaságtan, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. 
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3.Abra: Egy tipikus vállalat stakeholder térképe (forrás: Illés M. 2016: Vállalati gazdaságtan, Miskolci 

Egyetemi Kiadó, Miskolc. 

 

Az ezredfordulón a stakeholder térképek egyik legismertebb változata a hatalom-érdek mátrix. Ez abból a 

célból készül, hogy megmutassa, melyek azok a stakeholderek, amelyek/akik a vállalat szempontjából 

meghatározó jelentőségűek, s felhívja a figyelmet a velük való szoros kapcsolattartás szükségességére. A 

térképet egy négy mezőre osztott területre rajzolják, ahol két ismérv a hatalom és az érdek erőssége 

szerint jelölik be az egyes stakeholderek helyét. A hatalom-érdek mátrix sémáját a 3. ábra mutatja be. A 

hatalom-érdek mátrix koncepciója szerint az egyes mezőkbe sorolt stakeholderekkel a kapcsolattartást az 

alábbiak szerint célszerű differenciálni: 

 

⧠ Az odafigyelés szempontjából a jelentős hatalommal bíró, és jelentősen érdekelt stakeholderek 

csoportja a legfontosabb. Teljes elkötelezettséggel és komoly erőfeszítések mellett kell az ő teljes 

megelégedettségük elérésére törekedni. („Magas – magas” mező.) 

 

⧠ A jelentős hatalommal bíró, de kevésbé érdekelt stakeholderekkel való kapcsolattársnál kevesebb 

kapcsolati munka is elég ahhoz, hogy a megelégedettségüket el lehessen érni. Vigyázni kell 

azonban, hogy üzeneteivel a vállalat ne váljon számukra érdektelenné, unalmassá. („Magas – 

alacsony” mező.) 

 

⧠ A hatalmi szempontból kevéssé jelentős, viszont jelentősen érdekelt stakeholdereket korrekt 

módon és viszonylag tömör információkkal kell tájékozottá tenni. Ebben a csoportban gyakran 

találhatók jó szándékú, segítőkész emberek. („Alacsony – magas” mező.) 

 

⧠ A hatalmi szempontból és érdekeltség szempontjából is kevéssé jelentős stakeholdereket is szem 

előtt kell tartani, de nem szabad untatni őket erőteljes kommunikációval. („Alacsony – alcsony 

mező.) 
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4.Ábra: Hatalom-érdex mátrix (forrás: Illés M. 2016: Vállalati gazdaságtan, Miskolci Egyetemi Kiadó, 

Miskolc. 

 

A stakeholder térképek érdemben csak a hozzájuk kapcsolt részletes stakeholder analízissel együtt 

hasznosíthatók. Az analízis alapján a négy fő csoporton belül további alcsoportok képezhetők, a teendők 

további finomításának hozzárendelésével. A konkurenciának, mint speciális érdek-csoportnak az 

elhelyezése itt is kérdéseket vet fel. A konkurenciának magas lehet a hatalma, s a vizsgált vállalathoz 

fűződő érdekeltsége is erős lehet. Mégsem lenne célszerű a vállalat vállalat nagy részvénycsomagjait 

birtokló tulajdonosokkal azonosan kezelni, velük azonos informáltsági helyzetet biztosítani. A 

stakeholder menedzsment irodalmában találkozhatunk túlzó, de legalábbis vitatható törekvésekkel is. 

Ilyennek tűnik például az az elvárás, hogy a stakeholderek vegyenek részt a vállalat vezetésében, vagy 

kapjanak helyet a vállalat igazgatótanácsában. Teljesen egyértelmű, hogy különösen a konkurenciának, 

mint a stakeholderek egy csoportjának nincs helye egy vállalat vezetésében, sem az igazgatóságában 

(azzal együtt sem, hogy az ezredfordulóra a konkurencia fogalma is árnyalódott). Másrészt az említett 

testületek ülésein számos olyan kérdésben döntenek, melyek idő előtti kiszivárgása ronthatja a vállalat 

versenyhelyzetét. Az igazgatóság vagy a menedzsment ülésein minden kívülálló személy folytatólagos 

jelenléte esélyromboló hatású lehet. 

Megemlítendő, hogy a vállalaton belüli stakeholderek beleszólási és tájékozódási kérdései általában a 

dolgozói részvétel keretei közé tartoznak, tehát ez sem általános stakeholder kérdés. Mind az elméleti 

forrásmunkák, mind a vállalati megoldások arra utalnak, hogy a dolgozói részvételt illetően sem célszerű 

egy egységes vállalati recept szerint haladni. 
8
 

3.3 A vállalkozások kockázatvállalása 

A vállalkozó tevékenysége indításakor és a működése során folyamatosan kockázatvállalásra kényszerül. 

A kockázatát gyakran az a bizony-talanság okozza, hogy a vállalkozásával kapcsolatos döntések 

meghozatalához nem rendelkezik teljes körű információval, illetve nem tudja teljes biztonsággal 

megtervezni a jövőben a vállalkozásnál és környezetében végbemenő folyamatokat. 

 

 

                                                      
8
 Illés M. (2016): Vállalati gazdaságtan, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. 
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A vállalkozás fő kockázati tényezői az alábbiak lehetnek: 

 

⧠ Pénzügyi kockázat:  

A vállalkozó tevékenységének végzéséhez tőkét előlegez meg, mert arra számít, hogy a 

tevékenységének eredményeként létrejövő áru vagy szolgáltatás eladásával a befektetett tőkéje 

megtérül. A bevételnek továbbá fedezetet kell nyújtani a következő termelési ciklus 

„megelőlegezésére” is. 

 

⧠ Funkcionális kockázat:  

A vállalkozó terméket állít elő vagy szolgáltatást nyújt, mellyel fogyasztók szükségleteit kívánja 

kielégíteni. Azonban bizonyos esetekben (pl. a fogyasztói igények változnak, nem megfelelően 

mérte fel a piaci igényeket a vállalkozó) ez nem sikeres, így a vállalkozási cél nem teljesül, 

sikertelen lesz. 

 

⧠ Jogi kockázat:  

A vállalkozás jogi környezete (jogszabályi rendszer, intézmények, hatóságok előírásai) 

folyamatosan változnak, nehezen kiszámíthatóak. A vállalkozási indításakor már számtalan 

jogszabálynak, előírásnak kell megfelelni, melyeket a működés során is figyelemmel kell kísérni. 

 

⧠ Adminisztratív kockázat:  

A vállalkozás sikeres vezetéséhez a szakmai kompetencia önmagában nem elegendő. A 

vállalkozás működését oly módon kell a vállalkozás érintettjei számára dokumentálni, hogy az az 

érdekeknek megfeleljen (pl. tulajdonos – nyereségfelosztás, adóhatóság – adófizetés mértéke, 

munkavál-laló – munkabér stb.). 

 

⧠ Szakmai kockázat:  

A tevékenység végzése során nem csupán a fogyasztók, vásárlók igényeinek kell megfelelni, de 

alkalmazkodni kell az adott ágazat szakmai minőségi előírásaihoz, dokumentált vagy elvárt 

normáihoz (pl. Egri Bikavér készítése). 

 

⧠ Társadalmi kockázat:  

A vállalkozás tevékenységének egy adott társadalmi környezetben kell működnie, az itt kialakult 

elvárások-nak is meg kell felelnie, el kell érnie a szűkebb környezet támogatását annak 

érdekében, hogy sikeresen működhessen (pl. Disco üzemeltetése lakóövezetben ellenállást vált ki 

a közösség tagjaiból). 

 

⧠ Környezeti kockázat:  

A tevékenység bonyolítása folyamán közvetlenül vagy közvetve a környezetet károsító 

magatartás negatívan hat vissza a működésre (bírság, társadalmi ellenállás, negatív imázs stb.). 

 

⧠ Szociális kockázat:  

Az alkalmazott munkavállalók sorsa a vállalkozók sikerétől függ. A sikertelenség miatti 

megszűnés a munkavállalók és hozzátartozóik számára jelentős kockázatot hordoz. 

 

⧠ Pszichikai kockázat:  

A vállalkozó meg tud-e felelni a folyamatosan változó környezet igényeinek? Képes-e rugalmas 

irányítással folyamatosan sikeresen működni? 
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A vállalkozás vezetésének működése során folyamatosan vizsgálnia kell a lehetséges kockázati 

tényezőket és megfelelő tervezéssel fel kell készülni ezek megoldására. Természetesen nem minden 

kockázat látható és tervezhető előre. A vállalkozások jelentős része jellemzően intuitív módon foglalkozik 

csak az esetleges kockázatokkal, az ezzel kapcsolatos tervezés viszonylag ritka. 
9
 

 

A kockázatkezelés alapvető stratégiái: 

 

⧠ Kockázatkerülés:  

Olyan tervezett magatartás, amely kiküszöböli a kockázatot okozó tényezőket (folyamatot, üzleti 

kapcsolatot stb.). 

 

⧠ Kockázatcsökkentés:  

Olyan stratégia, amely arra irányul, hogy a bekövetkezett, vagy várható kockázat, káresemény 

nagyságrendje, hatása a vállalkozásra csökkenjen, kezelhető szintű legyen. 

 

⧠ Kockázatmegosztás, áthárítás:  

A vállalkozás az egyedül nem megoldható kockázatok kezeléséhez partnereket von be adott 

tevékenységekbe, így a kockázatot közösen vállalják és kezelik.
10

 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Milyen okból jön létre egy vállalkozás? 

⧠ Mi a vállalat fogalma, definíciója? 

⧠ Melyek a gazdasági rendszer részei? 

⧠ Mi a piac fogalma, definíciója? 

⧠ Mit nevezünk Stakeholdereknek, és hogyan csoportosíthatjuk őket? 

⧠ Mit jelent a Hatalom-érdex mátrix? 

⧠ Melyek lehetnek egy vállalkozás fő kockázati tényezői? 

 

 

                                                      
9
 Soós G. (2015): Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, Eger. 

10
 Soós G. (2015): Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, Eger. 
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4 A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK KIALAKULÁSÁNAK 

FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

4.1  Az állami szerepvállalás csökkenésének következményei 

Ha társas vállalkozásokat említünk, akkor legkezdetlegesebb formáit keresve egészen az ókorig mehetünk 

vissza. Ahol bár az állami tulajdon szerepe volt a meghatározó, de például a tengeri kereskedelem egyes 

tevékenységeit már céhekbe szervezték ki. Mivel egy hajó több kereskedő áruját szállította, így 

megoszlott a kockázat. 

 

Az állami szerepvállalás megszűnését követően a tengeri kereskedelemben jelent meg először a 

tevékenységek magán kézbe szerveződésének igénye. A feudális Európában egyre nőttek a fogyasztási 

igények, ez a termelők és kereskedők számára is egyre nagyobb termékmennyiséget jelentett, melyhez a 

szükséges tőkét egy-egy magánszemély már nem tudta biztosítani. A nagy kockázat miatt a 

hajótulajdonosok (befektető, kereskedő, hajóskapitány, legénység) megosztották a terheket és a 

kockázatot és felosztották a nyereséget (vagy veszteséget). A kereskedő gyakran már nem is utazott a 

szállítmánnyal, megbízottat küldött maga helyett. Ebből alakult ki a középkori Itáliában a „commenda” 

intézménye, amely a mai betéti társaság kezdeti formája. A tőkés hajót, pénzt, rakományt biztosított a 

szállítónak, személyesen nem vett részt az utazásban. A hasznon osztoztak a résztvevő felek. A tőkés 

magas hasznot kötött ki magának, de kockázata a befektetett vagyon erejéig terjedt, s gyakran a neve is 

titok maradt. Először a Földközi-tengeri utazásoknál alkalmazták ezt a formát, aztán elterjedt a 

szárazföldi szállítások esetében is. Ezek a kezdeti társas vállalkozási formák gyakran csak egy-egy útra 

jöttek létre, nem jelentettek tartós kapcsolatot. 

 

A XIV. században a növekvő tőkeigény miatt a gazdasági tevékenységet végző családok egyre inkább 

rákényszerültek a külső tőke bevonására. Így a családi vagyont el kellett különíteni az üzleti vagyontól. 

En-nek nyilvántartására alakult ki a kettős könyvvezetés kezdeti formája.  

4.1.1 „Alulról szerveződő” vállalkozási formák 

A középkorban kialakult céhek egy másfajta társas vállalkozási formát jelentettek. Míg az imént említett 

kereskedelmi célú társulások az állami szerepvállalás csökkenésének következményeként jöttek létre, 

addig a céhek ún. „alulról szerveződő”, azaz a tagok önkéntes akaratából létrejövő, közös, leginkább 

termelési tevékenységet takaró vállalkozást jelentettek. Elsősorban a kézműipar résztvevőinek 

érdekvédelmére kialakult szervezetek voltak (legrégebbi emlékeket erről a formáról a ravennai 

halászoknál találtak). A céhek egy-egy árucikk termelését ezzel a szerveződéssel monopolizálni tudták. 

A céhek élén a céhmesterek álltak. A céhmester képviselte kifelé a céhet és felelt a hatóságok előtt a céh 

működéséért. A céhmesterek kötelessége volt a céhtagok időnkénti összehívása, ahol megtárgyalták a céh 

ügyeit. A céhbe kerülés szigorú szabályokhoz volt kötött és a működést is szigorú szakmai és erkölcsi 

normák határozták meg. A „minőségi termelés” a céhtagok közös érdeke volt, hiszen probléma esetén 

nemcsak egy-egy tagot, hanem az egész céhet is elmarasztalhatták. 

 

A céhek gyakran kizárólagos jogot kaptak egy adott területen az államtól, ennek függvényeként azonban 

a közhatalom gyakran beleszólt belső ügyeikben, illetve időnként állami célokra „használták fel” a céh 

kapacitásait. „Ilyen alakulat volt például az angliai Merchant Adventurers, a gyapjúposztót exportáló 
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céhek közössége, amely 1564-ben királyi szabadalomlevéllel törvényes monopóliumot kapott a 

Németországba és Németalföldre irányuló posztókivitelre.16 Az ilyen, privilégiumokkal rendelkező 

céhek tekinthetők a későbbi társaságok egyik előképének.”
11

 

4.1.2 A részvénytársaságok elődjei 

Az első nagyobb, a részvénytársasági forma előfutáraként emlegetett társaságok az 1600-as évek elején 

alakultak kereskedelmi célok megvalósítására. 1600-ban Londonban, állami jóváhagyással alapították a 

Brit Kelet-Indiai Társaságot, amely fő célja a tea- és fűszerkereskedelem volt. 1601-ben Sir James 

Lancaster vezetésével megindult az Angol Kelet-indiai Társaság első expedíciója. Állandó tőkével 

kezdetben még nem rendelkezett, az egyes utakra külön-külön toboroztak befektetőket. Élén az 

igazgatótanács állt. A társaság tagjai kezdetben önálló tevékenységet végeztek, de mivel az ázsiai 

területen való kereskedés privilégiumát a társaság élvezte, így aki ezen a területen akart kereskedni, annak 

taggá kellett válnia. 1692-től a tagoknak már tilos volt saját számára kereskedniük. A Társaság 1708-ban 

beolvasztottak a kisebb, de hasonló funkciójú vállalkozásokat, így monopolizálta a piacot. Az igazgató 

tanács mellett felügyelő bizottság irányította a társaságot és közvetlenül a Parlamentnek kellett 

beszámolnia tevékenységéről. Az ópiumkereskedelembe való bekapcsolódásuk következményeként egyre 

több feszültséget okozott a működésük, míg végül a társaság hivatalosan 1857-ben szűnt meg. 

 

A Holland Kelet-Indiai Társaság 1602-ben jött létre Amszterdamban. Segítségével Ázsiában jelentős 

holland gyarmatbirodalom alakult ki. Elsősorban a fűszerkereskedelem volt a működés fő célja. Azonban 

az angol társasággal nem tudtak lépést tartani, így végül a társaság 1789-ben szűnt meg, gyarmatait és 

adósságait az állam vette át. 

 

Az egyre nagyobb kereskedelmi célok megvalósításának másik eszköze volt a városi szerveződésű közös 

vállalkozás. A XIV-XV. században azon városok, amelyek a kereskedelmet maguk bonyolították, a 

szükséges tőke előállításába bevonhatták a lakosságot. A tagok részvételi joga nem volt átruházható. E 

társaságok felett mindig volt állami ellenőrzés, így az állam beleszólhatott a működésbe is, a 

tevékenységekben gyakran az állami feladatok domináltak. 

 

A társas vállalkozások létrehozása tehát gyakran állami kezdeményezésre vagy jóváhagyással történt. A 

következő lépésben már az állam normatív módon meghatározza, hogy milyen feltételekkel lehet 

társaságot alapítani. „Angliában például egy 1844-es törvény vezette be azt a rendszert, hogy a társaságok 

a jogalanyiságukat a puszta bejegyzéssel nyerik el, s megszüntette azt a követelményt, hogy az 

uralkodótól vagy a törvényhozástól kelljen alkalmazni a társaság létrehozásáról szóló rendeletet vagy 

törvényt. Franciaországban 1867-ben szűnt meg a társaságalapítás állami engedélyezésének rendszere.”15 

Utolsóként a korlátolt felelősségű társaság– eltérően például a közke-reseti társaságtól vagy a 

részvénytársaságtól – már nem önszerveződő módon, hanem jogszabályi kezdeményezésnek 

köszönhetően alakult ki. Eredete dán, de Németországban terjedt el először. 

 

Az 1800-as évek végére tehát a társaság-alapítás teljesen elszakadt az állami engedélyezéstől. Az állam az 

alapítás és működés kereteit szabályozza, de a tagok önkéntes elhatározásán alapul a vállalkozásalapítás 

és a működési feltételek megteremtése. A működési keretek szabá-lyozása ugyanakkor – főleg a 

gazdasági kapcsolatok biztonságának fokozása érdekében – egyre alaposabb. 

                                                      
11

 Kisfaludi A. (2000): A társasági jog helye a jogrendszerben. Polgári Jogi Kodifikáció, Budapest. 
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4.2 A társas vállalkozások kialakulása Magyarországon 

Magyarországon a vállalkozások fejlődését alapvetően három szakaszra osztjuk. Az első szakasz 1946-ig 

tart, a második az 1947-től az 1989-90-ig zajló szocialista berendezkedés által meghatározott időszakot 

takarja. A harmadik periódus a rendszerváltástól napjainkig tart. 

4.2.1 Az első szakasz (1945-ig) 

A nemzetközi fejlődéshez képest Magyarországon a céhek az olasz és német céhek mintája alapján 

alakultak, de jogilag sajátos jelleggel. Elsődleges céljuk az adott mesterség érdekvédelme volt, de ritkán 

város- vagy várvédelmi célokra is felhasználták tevékenységüket. Fontos volt számukra a valláscentrikus 

gondolkodás. A céh a tagok magánéletét is figyelemmel kísérte, és ha szükség volt rá, bele is szólt. Az 

1875. évi Kereskedelmi törvény
12

 már nevesíti a közkereseti társaság, a betéti társaság, a részvénytársaság 

és a szövetkezet megnevezését. Ettől kezdve lehet határozott különbséget tenni a polgári jogi (korábbi 

nevén: magánjogi) társaság és a gazdasági (kereskedelmi) társaságok között.
13

 

 

„61. § Kereskedelmi társaságoknak tekintetnek: 

1. a közkereseti társaságok, 

2. a betéti társaságok, 

3. a részvénytársaságok és 

4. a szövetkezetek. 

 

62. § A közös haszon vagy veszteségre, egy vagy több kereskedelmi ügylet tekintetében keletkező 

(alkalmi) egyesülések, a jelen törvénynek a kereskedelmi társaságokról szóló határozatai alá nem esnek. 

Az ily egyesüléseknél, a mennyiben a felek szerződésileg másképp nem intézkedtek, a résztvevők 

egyenlő mértékben járulnak a közös vállalathoz; a nyereség- és veszteségben más megállapodás 

hiányában fejenként osztozkodnak. 

Azon ügyletekből, melyeket a résztvevők egyike harmadik személylyel köt, ennek irányában kötelezve és 

jogositva ő lesz. Ha azonban a résztvevő a többiek nevében és megbizásából jár el, vagy ha a résztvevők 

közösen vagy közös meghatalmazott által szerződnek, a szerződő harmadik irányában egyetemlegesen 

jogositvák és kötelezvék. 

A közös üzlet befejezése után a résztvevők közül az, ki az üzletet vezette, a többieknek számadással 

tartozik. Egyuttal ő köteles a felszámolást teljesiteni. 

63. § A kereskedelmi társaságok czégjük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, 

ingatlan javakra tulajdont s egyéb jogokat szerezhetnek, felperesi és alperesi minőségben perben 

állhatnak.”
14

 

A törvény rendelkezik a megnevezett társasági formák alapításáról, a tagok egymás közötti 

jogviszonyairól, kötelezettségeiről harmadik személy felé, valamint a társaság megszüntetésének 

szabályairól. 

A korlátolt felelősségű társasági forma ötlete Németországból az osztrák törvényhozáson keresztül jutott 

Magyarországra az 1920-as években. 1930-ban születik meg a törvény a Korlátolt felelősségű társaságról 

és a csendes társaságról.
15

 

                                                      
12

 1875. évi XXXVII. törvénycikk Kereskedelmi törvény 
13

 Szikora V. (2007) : A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. Miskolci Jogi 

Szemle 2. évfolyam 1. szám 22. o. 
14

 1875. évi XXXVII. törvénycikk Hetedik Czim 
15

 1930. évi V. törvénycikk 
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„1. § A korlátolt felelősségű társaság kereskedelmi társaság (1875: évi XXXVII. tc. 4. § 1. bekezdése), 

amely előre meghatározott törzsbetétek-ből álló törzstőkével alakul, s amelynél a tag felelőssége a 

társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított esetleges 

egyéb vagyoni hozzájárulásokra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag egyébként nem felel. 

A korlátolt felelősségű társaság bárminő gazdasági célra alakulhat. Biztosítások elvállalásával bank- és 

pénzváltóügyletekkel iparszerűen nem foglalkozhatik, takarékbetétet el nem fogadhat, záloglevelet vagy 

értékpapírjellegű kötvényt nem bocsáthat ki. 

A tagsági jogokról értékpapírt kiállítani nem lehet. A kiállított értékpapír semmis és kiállítói a kiállításból 

eredhető kárért egyetemlegesen felelnek.”
16

 

A törvény előírja a taggyűlés és az ügyvezető jogait és kötelezettsé-geit, rendelkezik a Felügyelő 

Bizottság és a „Hites könyvvizsgáló” alkal-mazásáról, valamint a törzstőke nagyságáról. 

A céheket 1872-ben törölték el egy jogszabállyal, de helyettük az 1884. évi Ipartörvényben kötelezővé 

tették az ipartestületek megalapítását. Ez alapján: 

„1. § A magyar korona országai területén minden nagykoru, vagy nagykorunak nyilvánitott egyén, nemre 

való tekintet nélkül, ezen törvény korlátai közt bármely iparágat, ideértve a kereskedést is, bárhol, 

önállóan és szabadon gyakorolhat. 

2. § Kiskoruak, életkoruk 18. évének betöltése után, atyjuk, illetőleg gyámjuk gyámhatóságilag 

jóváhagyott beleegyezésével, önállóan üzhetnek ipart és ez által teljeskoruakká válnak. 

3. § Jogi személyek szintén szabadon üzhetnek ipart, ha üzletvezetőt állitanak. (41. §) 

4. § A ki engedélyhez nem kötött ipart szándékozik üzni, tartozik ebbeli szándékát az illetékes 

iparhatóságnak irásban bejelenteni, s ezenalkalommal kimutatni, hogy az ipar önálló gyakorlására az 1., 

illetőleg 2. vagy 3. §-okban kivánt kellékeknek megfelel; ezen felül azon esetben, ha az általa gyakorolni 

szándékolt iparág oly mesterség, mely kézmüves természeténél fogva rendszerint csak hosszabb 

gyakorlás utján sajátitható el, tanonczbizonyitványát (67. §) bemutatni és igazolni, hogy a tanviszony 

megszünése után szakbavágó mühelyben vagy gyárban szakbavágó munkával legalább két évig 

foglalkozott; mi ha megtörtént, a bejelentésről szóló iparhatósági igazolvány, a 43. § alá tartozó eseteket 

kivéve, meg nem tagadható, és az iparhatóság által az illetőnek legfölebb három nap alatt 

kiszolgáltatandó, különben e három nap eltelte után a bejelentő iparának üzését megkezdheti. … 

… 122. § Törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácscsal biró városokban, továbbá oly 

községekben, melyekben a képesitéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosok száma legalább százra 

megy, a képesitéshez kötött mesterséggel (4. §) foglalkozó iparosok kétharmadának kivánatára, az 

illetékes ipar- és kereskedelmi kamara meghallgatá-sával és a törvényhatóság hozzájárulásával az 

iparhatóság által ipartestületek alakitandók.”
17

 

4.2.2 A második szakasz (1946-tól 1989-90-ig) 

Az 1945-öt követő időszak az államosítás időszaka volt, a magántu-lajdont nem ismerték el. A korábbi 

magánvállalkozásokat államosították. A vállalati szféra szereplői a nagy állami vállalatok, a szövetkezet 

és néhány jogi személlyel bíró társadalmi szervezet volt. Az állami vállalatok közvetlenül központi 

irányítás alá tartoztak. Az állami vállalatok jelentős része a nehéziparban termelt, míg a mezőgazdaságban 

a szövetkezetek létrehozása volt jellemző. A termelés előre meghatározott hosszú távú (3-5 éves) tervek 

alapján zajlott, így az eredményességet sem a piaci siker, hanem a tervek teljesítése határozta meg. Az 

                                                      
16

 1930. évi V. törvénycikk 1. Fejezet 
17

 1884. évi XVII. törvénycikk Ipartörvény 
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1959. évi IV. törvény
18

 szabályozza az állami vállalatok és szövetkezetek működésének lényegét, 

valamint megemlíti az ún. Polgári jogi társaságot, amely egy közös tevékenység megvalósítására 

létrehozható forma szigorú jogi kor-látokkal. „A tagok pénzben és elhasználható dolgokban nyújtott 

vagyoni hozzájárulása közös tulajdonukba megy át, egyéb hozzájárulásuk pedig közös használatukba 

kerül. …Az ügyek vitelére minden tag jogosult.”
19

 Ezt azonban nem tekintették alapvető gazdálkodási 

formának. 

Az 1968-as gazdaságirányítási reform, az úgynevezett új gazdasági mechanizmus intézkedései során volt 

némi elmozdulás a piacgazdasági elemek felé. A vállalatok állami tulajdonban maradtak, de önállóságuk 

növekedett. Az árakat némileg felszabadították a hatósági szabályozás alól. A vállalatok piaci 

kapcsolatainak fejlesztése volt a cél, a szocialista piacgazdaság megteremtése azonban akadályokba 

ütközött, a meglévő keretek között nem működött. Megjelentek ugyanakkor az egyéni kisgazdaságok, a 

magánkisipar. A nagyvállalatok keretein belül 1982-től, a „legújabb gazdasági mechanizmus” keretében 

gazdasági munkaközös-ségek (GMK) szerveződtek, melyek a törvényes munkaidőt követően a 

vállalkozás eszközeivel jövedelemkiegészítő tevékenységet végezhettek. Ők voltak a későbbi társaságok 

előfutárai. 1980-as évektől kezdődően megjelentek azok az első szabályozási formák, amelyek 

megalapozták a magántevékenységek végzését.  

4.2.3 A harmadik szakasz (1990-től) 

1988-ban született meg az első „társasági törvény”
20

, amely „1. § (1) Ez a törvény szabályozza a 

gazdasági társaságok alapítását, szervezetét és szerveik működését, a társaságok tagjainak jogait, 

kötelezettségeit és felelősségét, valamint a társaságok megszűnését. (2) A gazdasági társaságok saját 

cégnevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak, így különösen tulajdont 

szerezhetnek, szerződést köthetnek, pert indíthatnak és perelhetők.”
21

 

Az 1989-ben született meg a jogszabály
22

 a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok 

átalakulásáról. A törvény szabályozza a rendszerváltáshoz kapcsolódó, új szervezeti igényeket 

megtestesítő folyamatok kereteit, valamint rendelkezik az állami vállalatok gazdasági társaságokká 

szerveződéséről. 

A törvény meghatározza az alábbi társasági formákat: közkereseti társaság (azon belül GMK), betéti 

társaság, egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság. 

A 2006. évi gazdasági társaságokról szóló törvény
23

 újradefiniálja a gazdasági társaság alapvető 

fogalmait, meghatározza a gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályokat (legfőbb szerv, alapítás, 

megszűnés stb.) és szabályozza az egyes formák speciális előírásait. 

Emellett gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozási formában is lehet folytatni, melyről a 2009. évi 

CXV. törvény rendelkezik. 

Napjainkban egyre terjednek az úgynevezett nonprofit vállalkozási formák. Ezek kezdetben elsősorban az 

államszervezetből induló kezdeményezésre, közhasznú társadalmi, szociális feladatok ellátására 

alakultak. Az idők folyamán azonban egyre több, az államszervezettől elkülö-nült, ún. civil szervezet jön 

létre. Létrejöttüket a Gt. (gazdasági társasá-gokról szóló törvény) határozza meg, de itt nem jelentenek 

önálló formát. 
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 Polgári Törvénykönyv 
19

 1959. évi IV. törvény 571-574. § 
20

 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 
21

 1988. évi VI. törvény 1. fejezet 1. § 
22

 1989. évi XIII. törvény 
23

 2006. évi IV. törvény 
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A 2011-ben megszületett új Alaptörvény
24

 lefekteti a vállalkozás működésének elvi alapjait. Az 

Alapvetés rész M) cikke az alábbiakat tartalmazza: 

„(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az 

erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.” 

4.3 A társas vállalkozások szerepe a gazdaság működésében napjainkban 

2016 végén, Magyarországon 1 millió 697 ezer regisztrált vállalkozást tartott nyilván a Központi 

Statisztikai Hivatal, 6 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Az emelkedést az önálló vállalkozók 

számának bővülése okozta, miközben a társas vállalkozások számának csökkenése tovább folytatódott. A 

társas vállalkozások számának mérséklődése jogszabályi változásokkal magyarázható. A 2014. március 

15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv kötelezővé tette a korlátolt felelősségű társaságok 

törzstőkéjének 3 millió forintra emelését. A jogszabály a hatályba lépéstől 2 év haladékot adott a 

törzstőkeemelés teljesítésére, amit 2016-ban egy évvel meghosszabbítottak, de egyből esedékessé vált, 

amennyiben a társasági szerződés módosult. Törzstőkeemelés hiányában a kft.-knek át kell alakulniuk 

betéti vagy közkereseti társasággá. 

 

2. táblázat: Regisztrált gazdasági szervezetek számának változása (forrás: Statisztikai tükör, KSH 2017. 

május 15., Budapest) 

 

Gázdálkodási formá 2015 2016 Változás % 

Társás vállálkozás 560 853 540 585 –3,61 
Ebből: gázdásági társáság 548 355 527 791 –3,75 
Önálló vállálkozó 1 130 025 1 156 651 2,36 
Ebből: egyéni vállálkozó 400 493 420 671 5,04 
           mezőgázdásági őstermelő 280 209 269 099 –3,96 
Vállálkozás összesen 1 690 878 1 697 236 0,38 
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 
gázdálkodó szervek 

12 757 12 636 –0,95 

Nonprofit szervezet 128 271 129 609 1,04 
Egyéb szervezet 5 798 6 620 14,18 
Gazdasági szervezetek összesen 1 837 704 1 846 101 0,46 
 

Az önálló vállalkozók száma a társas vállalkozásokkal ellentétben nőtt, aminek mértéke meghaladta az 

előző évit. A társas vállalkozások száma 2016. december 31-én 540 és fél ezer volt, 20 ezerrel 

kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenés elsősorban a társas vállalkozások héttizedét kitevő 

korlátolt felelősségű társaságok számának 3,1 százalékos mérséklődéséből adódott, ami a korábban 

említet ttörzstőkeemelés következménye volt. A korlátolt felelősségű társaságok korábban rendkívüli 

népszerűségre tettek szert, a 2007. szeptember 1-jei törzstőkecsökkentést követően 262 ezer korlátolt 

felelősségű társaság alakult (mindössze 500 ezer forint törzstőke kellett egy korlátolt felelősségű társaság 

indításához). A gazdasági társaságok közül 2016-ban – 2015-höz hasonlóan – csupán a 

részvénytársaságok száma nőtt (3,4 százalékkal). A betéti társaságok és a közkereseti társaságok 

számának évek óta tartó csökkenése tovább folytatódott (5,9, illetve 8,9 százalékkal). 
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 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
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A nyilvántartásban szereplő önálló vállalkozók száma 2016 végén 1 millió 157 ezer volt, 2,4%-kal 

többmint egy évvel korábban. A munkavégzés jellege szerint a mellékfoglalkozásúak aránya 45, a 

főfoglalkozásúaké 34, a nyugdíjasoké 21% volt. Az előző évek tendenciája folytatódott, a 

mellékfoglalkozású és a főfoglalkozású önálló vállalkozók száma emelkedett, a nyugdíjasoké pedig 

csökkent 2016-ban is. Az egyéni vállalkozók aránya 36,4% volt az összes önálló vállalkozáson belül. 

Számuk tovább nőtt az elmúlt évben, az emelkedés mértéke (5,0%) jelentősen meghaladta a 2015. évit. 

Az egyéni vállalkozók száma nem bővült egyenletesen az év folyamán, júliusban és decemberben 

csökkenést regisztráltunk. Az ő esetükben is a törvényi szabályozás befolyásolta számuk alakulását. Az 

egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerint az egyéni vállalkozó 

tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Amennyiben az érintett nem 

jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését a szünetelés kezdőnapját 

követő öt éven belül, úgy elveszíti jogosultságát az egyéni vállalkozói tevékenység végzésére. Az egyéni 

vállalkozók első ilyen jellegű megszűnései 2015-ben jelentek meg. Az adószámmal rendelkező 

magánszemélyek között nyilvántartott őstermelők száma 4,0%-kal csökkent. 

 

A vállalkozások területi megoszlása a társas vállalkozások és az önálló vállalkozók esetében rendkívül 

eltérő. A társas vállalkozások több mint felét (56,5%) közép-magyarországi székhellyel jegyezték, a többi 

régió részesedése 6,1–8,3% között mozgott. Az önálló vállalkozók tekintetében a megoszlás sokkal 

kiegyenlítettebb: Közép-Magyarország 24,3%-os részesedését a többi régió 9,3–19,0%-kal követte. Ez a 

területi megoszlás évek óta nem változott jelentősen. Békés megye, Budapest és Közép-Magyarország 

kivételével minden megyében és régióban emelkedett a vállalkozások száma, leginkább Vas és Bács-

Kiskun megyékben. Országos átlagban ezer lakosra 173 vállalkozás jutott: 55 társas vállalkozás és 118 

önálló vállalkozó. A társas vállalkozások mutatója csupán Közép-Magyarország vonatkozásában múlta 

felül az országos átlagot. Önálló vállalkozók esetében – a mezőgazdasági őstermelők nagy száma miatt – 

átlagot meghaladó a mutató értéke az Alföldön és Dél-, illetve Nyugat-Dunántúlon. 

 

A vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlása az előző évhez hasonlóan alakult: 28%-uk a 

mezőgazdaságban tevékenykedett, további jelentősebb ágazatok az ingatlanügyletek (13,2%), a 

kereskedelem (11,2%), valamint a szakmai, tudományos tevékenység (jogi, számviteli, adótanácsadói, 

mérnöki tevékenység 10,9%). A mezőgazdasági vállalkozások aránya az őstermelők 2008-tól kötelező 

regisztrációját követően nőtt meg nagymértékben, ezért érdemes külön-külön is áttekintenünk a társas, 

illetve az önálló vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlását. 

 

Mind a társas, mind az önállókon belül az egyéni vállalkozók közül a legtöbb vállalkozást a 

kereskedelemben regisztráltuk (23,5, illetve 14,5%), utána következik a szakmai, tudományos 

tevékenység (17,6, illetve 14,0%) és az építőipar (9,0, illetve 9,3%), valamint az egyéni vállalkozók 

esetében az egyéb szolgáltatás (10,3%). A már korábban említett őstermelőket az egyéb önálló 

vállalkozók között tartjuk nyilván. Ez utóbbi körben a mezőgazdaságban tevékenykedők aránya 

megközelíti a 60%-ot, további egynegyedük az ingatlanügyletek ágazatban lakáskiadással foglalkozik. 

 
 

A legjelentősebb ágakban nyilvántartott vállalkozások száma eltérő irányban változott. A 

kereskedelemben regisztráltak száma csökkent, a mezőgazdaságban és az ingatlanügyletek területén 

tevékenykedőké kismértékben (1% alatti mértékben) emelkedett, míg a szakmai tudományos 

tevékenységgel foglalkozók körében az előbbieknél nagyobb mértékű növekedést regisztráltunk. A 

változások irányai megfeleltek a korábbi évek trendjének: a mezőgazdaság és szakmai, tudományos 

tevékenység vállalkozásai évről évre nőnek, az ingatlanügyletekkel foglalkozók száma a 2011. évi nagy 

visszaesés óta szintén folyamatosan emelkedik, míg a kereskedelemben tevékenykedőké a 2011. évi 
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emelkedés után lényegében stagnált, majd az utóbbi három évben csökkent. Az ingatlanügyletekben 

történt törés oka, hogy a 2011. január 1-jétől alkalmazott gazdálkodási formák szerint az ingatlanügyletek 

területén működő társasházak átkerültek a társas vállalkozások közül a nonprofit szervezetek közé. Az 

átsorolás 36 ezer társasházat érintett. 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Mennyi vállalkozást tartott nyílván a KSH 2016 végén, Magyarországon? 

⧠ Mi történik akkor, ha a kft. nem emeli meg törzstőkéjét a törvényben meghatározott 3 millió Ft-ra? 

⧠ Mennyi társas vállalkozások száma 2016-ban, és hogyan változott az előző évhez képest? 

⧠ Hol jegyezték be a társas vállalkozások több mint felét Magyarországon? 

⧠ Melyik tevékenységi körben regisztrálták a legtöbb vállalkozást Magyarországon? 
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5 A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS GAZDASÁGI, TÁRSADALMIA, 

SZOCIÁLIS HÁTTERE  

Magyarország és számos fejlett európai ország társadalma öregszik. Magyarországon a természetes 

fogyás 4,1 fő volt 1000 főre vetítve.
25

 A lakosság egyre kisebb részének kell eltartania a lakosság egyre 

nagyobb hányadát össztársadalmi szinten. Magyarországon a 15-64 éves korú népesség mindössze 55,8 

százaléka volt foglalkoztatott 2011-ben.
26

 Ennek számos oka van. Egyrészt a munkakínálatot befolyásoló 

tényezők (pl. egészségi állapot, lehetőségekhez képest magasabb elvárások stb.), másrészt a 

munkakereslet (nem elegendő munkahely, strukturális problémák a munkaerőpiacon stb.). 

Ráadásul a migrációs problémák is hatnak a munkaerőpiac helyzetére (mind a kivándorlás, mind a 

bevándorlás). A kormányzati intézkedések célja egyrészt a munkahelyteremtés, másrészt a vállalkozóvá 

válás támogatása. Fontos törekvés továbbá, bár országonként eltérő eszközökkel, hogy a szakképzésben, 

felsőoktatásban képzett szakemberek tudásukat is ott hasznosítsák, ahol a képzés zajlott, csökkenjen az 

elvándorlás, különösen, ami a hiányszakmákat érinti (pl. orvosok). 

A munkakereslet és –kínálat szerkezeti különbségének másik oka az iskolázottság változása. Egyre 

többen vesznek részt a közép- és felsőfokú oktatásban, nyelveket tanulnak és olyan ismeretekre és 

kompetenciákra tesznek szert, amely arra ösztönzi őket, hogy önálló tevékenységbe kezdjenek. 

Folyamatosan nő a szakadék a divatos és a kevésbé preferált szakmákat tanulók számát tekintve. A 

hiányszakmák (bár hosszú idő alatt), de felértékelődnek, így egyre nagyobb jövedelem érhető el ezen 

szakmákban végzett tevékenység eredményeként. 

Az oktatás életciklusa egyre inkább kitolódik. A tanulók egyre tovább igyekeznek az oktatási rendszerben 

maradni, így a munkakezdés, karrierépítés is egyre később indul. Ennek következményeként a 

családalapítás ideje is későbbre tolódik számos tanulmány szerint nem csak Magyarországon, de Európa 

jelentős részén is. 

A klasszikus férfi-nőszerep mára teljesen átrendeződött, a nők is éppúgy kiveszik részüket a munkából és 

a karrierépítésből, mint a férfiak. A hasonló szakképzettség, képességek és karrierlehetőségek ellenére a 

nők még mindig alulfizetettek. A jövedelemkiegészítés egy típusa lehet az alkalmazotti és vállalkozói 

forma kombinálása. Ez akkor fordul elő, ha valaki egy vállalatnál alkalmazott, de másodállásban 

vállalkozóként önálló tevékenységet is vé-gez. Ennek oka, legtöbbször valóban az elérhető jövedelem 

növelése, valamint az olyan tevékenységek végzése, amely a munkahelyen nem lehetséges. 

5.1 A vállalkozóvá válás fő motívumai 

Mi is az a motiváció? A szó a latin „movere” kifejezésből származik, melynek jelentése mozgatni, 

mozogni. Motiváció, minden olyan belső és külső ösztönző erő, amely adott cselekvésre buzdítja az 

egyént. Esetünkben azon ösztönző erőket keressük, amelyek arra motiválják az egyént, hogy saját 

vállalkozást indítson. 
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5. Ábra: A vállalkozóvá válás motivációi. (forrás: Soós G., 2015: Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, 

Eger.) 

 

5.1.1 Belső motivációk 

A belső motiváció az egyén belső tulajdonságaiból, akaratából, személyiségéből, attitűdjéből ered. Ilyen 

motivációk lehetnek: 

⧠ Jövedelemszerzés 

A jövedelemszerzés, mint motiváció többféleképpen jelentkezhet. Gyakori ok, hogy az 

alkalmazott nem elégedett a munkahelyétől kapott jövedelmével, ezért vállalkozást indít fő-, vagy 

mellékfoglalkozásként annak reményében, hogy így magasabb jövedelemre tehet szert. E 

motivációs cél esetén a vállalkozó az elérhető profitcél alapján tervez és mérlegel elsősorban. 

 

⧠ Meglévő tudás hasznosítása 

Ebben az esetben az egyén úgy érzi, hogy rendelkezik olyan tudással (pl. műkörömépítés), 

képességgel (pl. újságírás) vagy kompetenciával (pl. szakértő), amely az adott helyzetben nem 

vagy nem megfelelőképpen hasznosul. A vállalkozás indításának célja a tudás hasznosítása, a 

szakmaiság minél teljesebb körű alkalmazása. 

 

⧠ Önálló döntés és felelősségvállalás igénye 

Alkalmazottként a munkavállaló arra kényszerül, hogy felettesei döntését elfogadja és ezek 

szerint valósítsa meg tevékenységét, sokszor attól függetlenül, hogy ezzel egyetért vagy sem. A 

nézetkülönbségek gyakran belső feszültséget okoznak, melyet egyéntől függően hosszabb vagy 
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rövidebb ideig tud kezelni a dolgozó. A tolerancia határát elérve választás előtt áll, megoldja a 

helyzetet, vagy ott hagyja aktuális munkáját. Azok, akik úgy érzik, hogy az adott döntési 

helyzetben ők jobb elvek szerint vezetnék a feszültséget okozó tevékenységet, ennek 

bizonyítására (saját maguk vagy mások felé) saját vállalkozásba kezdenek. A fő cél a sikeresség 

elérése és deklarálása. 

 

⧠ Új ötlet, innováció megvalósítása 

Ez a motiváció akkor jelentkezik, ha az egyénnek van egy olyan új ötlete egy termékre vagy egy 

szolgáltatásra, esetleg üzleti módszerre vo-natkozóan, amely eddig még nem volt a piacon, vagy 

legalábbis az egyén által elérhető piacon. Létre lehet hozni vállalkozást például kifejezetten egy, 

jelentős újdonságtartalommal bíró innováció szabadalommal védett hasznosítására is. 

 

Az új ötlet megvalósításakor a fő cél a produktum előállítása és bevezetése a piacra. Természetesen 

ilyenkor érdemes a szabadalmaztatáson is elgondolkodni.  

5.1.2 Külső motivációk 

A külső motivációk az egyén személyiségétől független, a környezetből érkező ösztönző erők. Ilyenek 

például: 

⧠ Meglévő infrastruktúra hasznosítása 

Egy vállalkozási ötlet gyakran abból kiindulva születik, hogy az egyén rendelkezik valamilyen 

ingatlannal (garázs – éjjel-nappali bolt), vagy esz-közzel (teherautó – bútorszállítás), melyet 

szeretne hasznosítani. Mivel ezek egy bázist jelentenek az induláshoz és ezek megléte miatt az 

indu-láshoz már kevesebb tőke szükséges, gyakran ebből jön létre egy adott vállalkozás. 

 

⧠ Felismert piaci igény kielégítése 

A vállalkozó azért alapítja meg saját cégét, mert úgy gondolja, hogy felismert egy olyan 

szükségletet adott fogyasztói körben, amelyre nincs, vagy csak kevés elérhető megoldás létezik a 

releváns régióban és amelyet ő termékével, szolgáltatásával ki tud elégíteni. A cél az adott piacon 

való érvényesülés.  

 

⧠ Kényszervállalkozás 

A kényszervállalkozások indításának leggyakoribb oka az, hogy az alkalmazott elveszti 

munkahelyét és/vagy hosszú időn át nem talál számára megfelelőt. Ezért annak érdekében, hogy 

jövedelmet szerezzen, saját maga kíván termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytatni. A cél az 

önfenntartás, önfinanszírozás. 

 

Természetesen a fenti motivációk külön-külön vagy akár egymással keveredve is felmerülhetnek. Minél 

több cél mutat a vállalkozás irányába, annál hamarabb hozza meg a cégindítási döntését a vállalkozó. 
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5.2 Vállalkozási hajlandóság 

Az Európai Unió megbízásából 2004-ben készült egy felmérés a vállalkozási hajlandóságról, melyben 21 

ezer ember kérdeztek meg világszerte a vállalkozóvá válással kapcsolatos attitűdről. Ebből kiderül, hogy 

míg az európaiak inkább az alkalmazotti státuszt preferálják, addig az USÁ-ban az önfoglalkoztatást 

részesítik előnyben. Míg az amerikaiak 61százaléka nyilatkozott úgy, hogy inkább az önfoglalkoztatást 

választaná, addig az európaiak (EU-15) 51százaléka lenne inkább alkalmazott). Európában a legmagasabb 

az alkalmazotti státuszt előnyben részesítők aránya Finnországban, míg az önfoglalkoztatást 

Portugáliában választanák. 

A férfiak nagyabb arányban választanák az önfoglalkoztatást (51százalék), szemben a nők 39 

százalékával. Emellett a vállalkozás indítására inkább a fiatal korosztály vállalkozik szívesebben, 

különösen a még tanulmányaikat folytatók fogékonyabbak. A nagyobb városokban lakók nagyobb 

arányban választják a vállalkozásindítást, szemben a ritkábban lakott településtípusokkal. Az alkalmazotti 

státuszt egyértelműen azért részesítik előnyben, mert kiszámítható fix jövedelmet jelent, szemben a 

vállalkozók nehezebben tervezhető, bizonytalan bevételével. Több szempontból is biztonságosabbnak 

ítélik meg ezt a formát, a jövedelem mellett ilyen a társadalombiztosítás is. A vállalkozásindítás az önálló 

döntéshozatal miatt elsősorban az Egyesült Államokbeli lakosoknak fontos. A stabil jövedelem 

elérésének célja alkalmazottként elsősorban a kevésbé jól prosperáló gazdaságok állampolgárainál fontos, 

míg a munka stabilitása a kisebb munkanélküliségi rátával rendelkező államoknál kevésbé jelentkezik 

érvként. 

Magyarországon a magasabb jövedelem elérése miatt vállalkozni szándékozók aránya jelentős, 43 

százalék volt. A saját üzlet birtoklásának vágya is inkább a férfiaknál jelentkezik és szintén inkább a fiatal 

korosztályban erősebb. A magyarok csupán 34százaléka szeretne 5 éven belül vállalkozó lenni, ezzel az 

EU-25-ben a középmezőnyben van. 

Érdekes ugyanakkor, hogy a válaszadók 59 százaléka úgy nyilatkozott, hogy eddig sosem jutott eszébe, 

hogy vállalkozó lehetne (Magyarországon ez 57százalék). 

Bár sokszor nehéz előre átgondolni, de mégis befolyásolja a vállalkozói hajlandóságot annak felmérése, 

hogy várhatóan meddig lehet mű-ködni az adott iparágban, területen, régióban. A KSH adatai szerint a 

vállalkozások egy éves túlélési rátája Észak-Magyarországon 79 százalék. Tehát az újonnan alakult 

vállalkozások 21 százalékaa már az első évben megszűnik. A két éves túlélési ráta ugyanitt 60 százalék, 

míg a három éves 50 százaléka. Tehát az alakulást követő 3. évet már csak a vállalkozások fele „éli túl”
27

. 

5.3 A vállalkozóvá válás folyamata 

A vállalkozóvá válási folyamat magában foglalja a vállalkozó összes tevékenységét az ötlet 

felmerülésétől a vállalkozás működtetéséig.  

5.3.1 Az ötlet felmerülése, üzleti elképzelés kialakítása 

 

A vállalkozási folyamat ott kezdődik, amikor az vállalkozásalapítás ötlete felmerül. Ez lehet belső vagy 

külső motivációs hatás következménye, amelyről a 5.1.1. és a 5.1.2. fejezetekben beszéltünk. Ebben a 

stádiumban az egyén értékeli, hogy a motiváció hatására megfogalmazódott ötletnek van-e relavanciája, 

azaz egyáltalán érdemes-e foglalkozni mélyebben az ötlettel. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a 

lehetőség első megítélése szerint megvalósítható, úgy további mérlegelési tényezőket vesz számba. 
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Értékeli, hogy a megfogalmazódott ötlet megvalósításához rendelkezik-e megfelelő képességekkel, 

képzettséggel, kompetenciákkal, vagy elfogadható módon meg tudja-e ezeket szerezni (pl. tanfolyam). 

Emellett megvizsgálja a különböző környezeti elemeket (pl. társadalmi, gazdasági, szociális stb.), hogy a 

tevékenysége beilleszthető-e az adott környezeti feltételek közé (pl. komposztüzem üdülőkörzetben, 

luxusszálloda szegénynegyedben stb.). 

Fontos annak elsődleges, nagyvonalú felmérése, hogy a tervezett tevékenységre van-e, vagy teremthető-e 

fogyasztói igény, azaz eladható lesz-e a termék vagy szolgáltatás olyan volumenben, amely nyereséget 

hozhat a vállalkozás számára. 

Ha a feltételek alapján az ötlet megvalósíthatónak tűnik, akkor a megvalósításhoz szükséges konkrét 

tényezők felmérése kezdődik meg. Ilyenek például a tevékenység elindításához és végzéséhez szükséges 

erőforrások (pl. ingatlan, eszközök, gépek, humán erőforrás, pénztőke, természeti erőforrások stb.) 

A vállalkozás indításánál számos olyan költséggel is számolni kell a leendő vállalkozónak, mely nem 

választható, hanem „kötelező” módon merül fel. Míg egy ingatlan vagy egy gép esetében eldöntheti, hogy 

milyen árú, típusú, minőségű eszközt vásárol, addig például a cégalapítás díja jórészt nem befolyásolható. 

A cégalapításhoz társasági szerződés (vagy alapító okirat, alapszabály) szükséges, a bejegyzést pedig 

ügyvéd (vagy közjegyző) végezheti. Emellett bizonyos tevékenységek végzéséhez hatósági engedélyek 

kellenek, amelyek idő- és költségigényével szintén kalkulálni kell. 

A szükséges erőforrások felmérésekor a tevékenység végzéséhez szükséges és a rendelkezésre álló 

erőforrásokat méri össze a leendő vállalkozó. Meghatározza, hogy a már meglévő tényezőkön túl milyen 

feltételek előteremtése szükséges és ez megvalósítható-e. Ilyenkor szükséges átgondolni azt is, hogy az 

erőforrások előteremtésének költsége a tevékenységek eredményeképpen várhatóan meg fog-e térülni. 

 

A vállalkozások egy része úgy jön létre, hogy egyesek úgy találják, hogy önálló vállalkozóként 

megélhetnek szakmai ismereteik, képességeik, jártasságuk révén. 

A feltalálók szeretnék találmányukat hasznosítani. Ezt rábízhatják egy vállalkozásra, vagy maguk 

hozzáfognak a termék gyártásához és értekesítéséhez. 

Van, aki úgy talál üzleti ötletet, hogy egyszerűen körbenéz környezetében és észreveszi az üzleti 

lehetőséget, amelyek a kielégítetlen vagy részben kielégítetlen igényekből származnak. 

Az ötleteket lehet szisztematikusan keresni (brainstorming, ötletkonferencia). 

Az ötlet működőképességének megítéléséhez első megközelítésben felhasználhatjuk az úgynevezett 

SWOT-elemzési módszert. Listát készítünk az erős és gyenge pontokról, a lehetőségek és veszélyekről, 

majd az elemzés során feltesszük és megválaszoljuk a következő kérdéseket: 

 

⧠ Milyen arányban vannak a gyenge és erős pontok 

⧠ Milyen arányban vannak a veszélyek és lehetőségek 

⧠ Építhetőek-e az erősségek 

⧠ Kiküszöbölhetőek-e a gyenge pontok 

⧠ Továbbfejleszthetőek-e a lehetőségek 

⧠ Ki lehet-e védeni a veszélyeket 

 

Továbbá tisztázni kell, hogy a kigondolt tevékenység nyereségesen végezhető-e. Ehhez meg kell ismerni 

a potenciális piacot, amelytől az árbevétel függ. Elemezni kell a költségek alakulását, meg kell becsülni a 
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felmerülő költségeket az indulásnál és a működtetésnél, illetve hogy milyen forrásból szerezhető be a 

pénzigény. 

5.3.2 A vállalkozás indítása 

Amennyiben az előkészítési fázis alapján a lehetőséget kedvezőnek ítéli meg a vállalkozó, megkezdődhet 

azon konkrét lépések megtétele, amelyekkel a vállalkozás ténylegesen elindulhat. 

A vállalkozásindítás a fogyasztói igények konkrét felmérésével kezdődik. Ez történhet szekunder (már 

meglévő) statisztikák, kimutatások alapján, vagy saját kutatással (kérdőíves felmérés). 

A vállalkozás megkezdéséhez a szükséges erőforrásokat be kell szerezni, illetve rendelkezésre kell 

bocsátani. Ilyen például a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan (pl. üzem- vagy irodaépület), 

eszközök, gépek (pl. teherautó, eztergagép), a személyzet (pl. asztalos, sofőr, takarító, könyvelő) és 

pénztőke (pl. alapanyag vásárláshoz). A vállalkozás erőforrásairól a későbbiekben részletesen fog hallani. 

A tevékenység végzéséhez fontos lépés a stratégiai tervezés. Ennek során meghatározzuk a vállalkozás 

létrehozásának főbb céljait és a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket és eszközöket. A stratégiai 

terv főbb részei:  

⧠ Vezetői összefoglaló,  

⧠ Vállalkozás bemutatása,  

⧠ Iparági elemzés,  

⧠ Termékek, szolgáltatások, tevékenységek,  

⧠ Humán erőforrás terv,  

⧠ Marketing terv,  

⧠ Pénzügyi terv,  

⧠ Kockázatbecslés,  

⧠ Társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem. 

A tervezés lényege nem az, hogy előre konkrétan minden lépést meghatározzunk, amelytől nem lehet 

eltérni, hiszen a környezeti tényezők folyamatosan változnak, ehhez a vállalkozásnak is alkalmazkodnia 

kell. A tervezés célja az adottságok, a lehetőségek és kockázatok felmérése, amelyet figyelemmel kell 

kísérni és a tervtől való eltérés esetén be kell avatkozni. 

A tervezést a működéshez szükséges engedélyek beszerzése követi. Bizonyos tevékenységek csak a 

megfelelő hatósági engedélyek birtokában végezhetők, ezekről jogszabályok rendelkeznek. Pl. 

élelmiszerbolt működtetéséhez az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) engedélye 

szükséges, míg például a szennyvízkibocsátással járó tevékenység végzéséhez az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye kell. 

 

Jogi formák közötti választás: 

A választás a következő kritériumok mérlegelése alapján történhet: 

⧠ Az induláshoz szükséges tőke nagysága (alaptőke). 

⧠ A vállalat kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke (korlátolt és korlátlan felelősség). 

⧠ A vállalat irányításában való részvétel lehetősége vagy kényszere (ki jogosult vagy kötelezett a 

vezetésre). 

⧠ Finanszírozási lehetőségek (saját tőke, vállalkozó vagyona, hitelképesség). 

⧠ Adózási szabályok (társasági nyereségadó, osztalékot a forrásadó terheli, munkabér utáni 

járulékok, SZJA, nyugdíjjárulék, munkavállalói járulék). 
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⧠ A külső ellenőrzés mértéke (Rt- köteles eredményét két napilapban közzétenni, egyébként 

cégbíróságnak le kell adni a mérleget, egyéni vállalkozó nem köteles semmire). 

⧠ A befektetési cél. 

⧠ Az alapítási költségek, jogi formához kötődő költségek. 

⧠ Tőkekivonás lehetősége. 

⧠ Megszűnés. 

 

Telephely választás: 

Arra kell törekedni, hogy a telephelytől függő hozamok és a ráfordítások közti differencia minél nagyobb 

legyen. A telephelyválasztást nagymértékben befolyásolja a tevékenység jellege. Négy kérdést kell 

megválaszolni: 

⧠ Nemzetközi szint 

⧠ Regionális szint 

⧠ Lokális szint 

⧠ Vállalat szint 

A tevékenység figyelembevétele mellett a telephelyválasztás a következő szempontok szerint történhet: 

⧠ Nyersanyagok közelsége 

⧠ Munkabér nagysága 

⧠ Közlekedési szempontok 

⧠ Infrastrukturális ellátottság 

⧠ Környezetvédelem 

⧠ Adózási szempontok 

⧠ Értékesítési szempontok 

A kereskedelmi vállalat számára a városon belüli telephelyválasztás is fontos. A kiskereskedelemben a 

telephelyválasztást befolyásolja a forgalmazott áruk jellege is. Kisebb vállalkozásoknál a telephely 

megválasztása viszonylag szabad mérlegelés tárgya. 

 

Vállalatalapítás menete: 

A gazdasági társaságok alapításánál el kell készíteni a társasági szerződést, illetve Rt.-knél az 

alapszabályt. Mindkettő tartalmazza a cég nevét, székhelyét, telephelyét és a választott társasági formát, 

az ezzel kapcsolatos szabályozást és az induló tőke nagyságát. A cégnév három fő részből áll; a 

vezérrészből, az alaptevékenység megnevezéséből és a jogi forma megjelöleléséből. Törekedni kell a 

cégvalódiság, a cégkizárólagosság és a cégszabatosság elvek betartására. A cégvalódiságnak azzal 

teszünk eleget, hogy a vállalat nevében pontosan megjelöljük a cég alapvető tevékenységét és a jogi 

formát. A cégkizárólagosság elve azt takarja, hogy nem létezhet két ugyanolyan nevű vállalat. A 

cégszabatosság szerint pedig a névnek meg kell felelnie a magyar nyelv szabályainak. A cég rövidített 

nevét is meg kell jelölni. A közjegyzőnél el kell készíttetni az aláírási címpéldányokat, amit a 

cégbíróságon, az adóhatóságnál és a számlavezető banknál le kell adni. A társasági szerződést és az 

alapszabályt ellenjegyeztetni kell ügyvéddel vagy jogtanácsossal, vagy közokiratként kell elkészíttetni 

közjegyzőnél. Ebből egy-egy példányt szintén le kell adni a cégbíróságnál a cégbejegyzési kérelem 

mellékleteként, továbbá az NAV-nak és a számlevezető banknak. A cégbejegyzést formanyomtatványon 

a székhely szerinti illetékes cégbíróságon kell kérelmezni. Az adószám, a társadalombiztosítási szám és a 

KSH-bejelentkezés a bírósági ügykezelőnél lehet elintézni, egyidejűleg a cég megkapja a 
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cégjegyzékszámot is. A bankszámla nyítása után a cég még a cégbejegyzés előtt kezdheti meg 

műkődését. Normális műkődését csak a bejegyzés után kezdheti meg.  

Az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg vállalkozásának műkődését, 

amelyet a lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának okmányirodája adja ki. Az 

igazolvány tartalmazza a vállalkozó nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, tevékenységét és a 

dátumot. Az egyéni vállalkozónak is be kell jelentkeznie az adóhatósághoz adószámért. Önmagában nem 

köteles bankszámlát nyitni, de a végzett tevékenység ezt álalában megköveteli.
28

 

5.3.3 A tevékenység megkezdése 

A tevékenység megkezdéséhez fel kell állítani azt a szervezetrendszert, amely képes a vállalkozás összes 

folyamatának ellátásához. Itt az alaptevékenységeket túl a kiegészítő feladatok ellátására is gondolni kell 

(pl. pizzéria indításánál a pék alkalmazása mellett könyvelőre, takarítóra is szükség van). A megfelelő 

képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazása mellett a hatékony működés feltétele a jól 

körülhatárolt felelősségi és hatáskörök kialakítása. Meg kell határozni, hogy ki milyen tevékenységeket 

végezhet, ki kit utasíthat és ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hatáskörök összemosódása, 

a felelősség szétmorzsolódása a működés során a hatékonyságot ronthatja. 

Az eredményesség másik fontos feltétele a résztevékenységek meghatározása és összehangolása. Például 

ahhoz, hogy előbbi pizzériánk 20 perc alatt forró pizzát tudjon a vendég elé tenni, szükséges többek 

között, hogy az alapanyagok kellő időben, mennyiségben, minőségben rendelkezésre álljanak, legyen 

szakember, aki elkészítse, legyen működőképes sütő, rendelkezésre álljon tányér, amin felszolgálják stb. 

Ezeket a részfolyamatokat egyenként és egymáshoz képest is gondosan és pontosan meg kell tervezni. 

Ha a vállalkozás megkezdte működését, vagy akár már azt megelőzően, ezt tudatni kell az érintett 

fogyasztói körrel. Marketing tárgy keretében tanulja azon eszközöket, amelyek segítségével a fogyasztó 

tudo-mást szerezhet a vállalkozás tevékenységéről, az elérhető termékekről, szolgáltatásokról, az árakról 

és az igénybevétel feltételeiről. A hatékony promóció jelentősen hozzájárul a vállalkozás sikerességéhez. 

A tevékenység beindítását követően fel kell mérni a hosszú távú lehetőségeket. Fontos meghatározni a 

reális célokat, hogy a működés során mit akar elérni a vállalkozó. Cél lehet a folyamatos növekedés, az 

átalakulás (pl. egyéni vállalkozásból gazdasági társasággá), tevékenységbővítés, vagy akár a magasabb 

értéken történő értékesítés és kivonulás is). Előfordulhat olyan eset is, amikor egy céget csak egy 

bizonyos cél megvalósítására hoznak létre (ún. projektcég), ennek megvalósítása után a vállalkozás 

megszűnik (pl. 4-es metró építése). 

Fenti folyamatok ösztönzésére mind hazai, mind európai uniós szinten számos kezdeményezés, stratégia 

született, valamint kialakult és folyamatosan alakul az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer is.
29

  

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Milyen belső motivációk segítik a vállalkozóvá válást? 

⧠ Milyen külső motivációk segítik a vállalkozóvá válást? 

⧠ Milyen elemzési módszer a legegyszerűbb az ötlet működőképességének megítéléséhez? 

⧠ Milyen részei vannak, a tevékenység végzéséhez fontos stratégiai tervnek? 

⧠ Milyen ismérvekre kell figyelni a vállalkozás jogi formájának kiválasztásakor? 

⧠ Milyen szempontok alapján határozzuk meg, választjuk ki a vállalkozás telephelyét? 

 

                                                      
28

 Cégalapításról a https://ugyintezes.magyarorszag.hu weblapon lehet részletesebb információhoz jutni. 
29

 Soós G. (2015): Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, Eger. 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/
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6 A VÁLLALKOZÁSOK ALAPTÍPUSAI  

A vállalkozások piaci jellegüket, magatartásukat, attitűdjüket tekintve négy fő csoportba sorolhatók. A 

négy típust egy mátrix segítségével kategorizáljuk, melynek két dimenziója az üzleti és működési 

tapasztalat és a vállalkozási és változtatási készség. 

 

6.Ábra: Vállalkozói alaptípusok. (forrás: Vecsenyi J. 2009: Kisvállalkozások indítása és működtetése, 

Perfekt Kiadó, Budapest)) 

 

A vállalkozási készség a változó környezethez való alkalmazkodás rugalmasságát mutatja meg, tágabb 

értelemben az újítási készség, az új lehetőségek kihasználása, az innovatív hozzáállás szintjére utal. Az 

üzleti tapasztalat a vállalat múltjára utal, arra, hogy a vállalkozás a stabil működéshez milyen szakmai és 

üzleti tapasztalattal rendelkezik, milyen tudást tud „mozgósítani” döntési helyzetben. 

Az egyes típusok jellemzői:  

6.1 Hangyák (önfoglalkoztató kisvállalkozások) 

Tipikusan a mikro- és kisvállalkozások tartoznak ebbe a kategóriába. Általánosságban az alacsony üzleti 

tapasztalat és a kis vállalkozási hajlandóság jellemzi őket. Sok kényszervállalkozás tartozik ebbe a 

csoportba. Nevük arra utal, hogy szorgalmasan dolgoznak, végzik a megszokott és bevált folyamatokat. A 

működés célja a jelenlegi helyzet (méret, tevékenység, bevétel) megőrzése. Ebből fakadóan kevés 

kockázatot vállalnak. Növekedést nem terveznek. Jellemző stratégiájuk a túlélés. Ennek érdekében akár 

tevékenységi kört is váltanak, így a profil alapján nehéz ezeket a szervezeteket tipizálni. Az általában kis 

méretű szervezetben a tulajdonos-vezető gyakran egy személyben lát el több feladat- és hatáskört. A 
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munkamegosztás nem előre tervezett, spontán módon alakul ki. Jellemző társasági forma az egyéni 

vállalkozás, a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság. Maga a vezetés is intuitív jellegű, 

általában nem tervezett. Mindig az aktuális körülmények határozzák meg az üzleti döntéseket. 

E szervezetek esetén fontos probléma lehet a méretgazdaságosság, így általában növekedéssel 

kalkulálnak. A növekedés elérésével szintén spontán módon alakul a szervezet is. Akkor tudnak életben 

maradni a hasonló profilú, de nagy szervezetek mellett, ha speciális igényt elégítenek ki, vagy éppen a kis 

méret előnyeit használják ki (személyes kapcsolat a vevőkkel, rugalmas alkalmazkodás a piaci 

körülményekhez). 

A pénzügyek terén a likviditás fenntartása a fő cél. Innovációs tevékenységük nincs, vagy minimális, 

leginkább a termék vagy szolgáltatás minőségének javítására korlátozódik. Piaci stratégiájukat a meglévő 

részarány megtartása vagy kismértékű növelése jelenti. Céljuk lehet a gazellaszervezetté alakulás. Pl. 

cipőjavító kisvállalkozó, nonstop garázsbolt  

6.2 Gazellák (dinamikusan fejlődő vállalkozások)  

A gazella típusú vállalkozások bár még kevés tapasztalattal rendelkeznek, de gyorsan növekednek. Mivel 

nagy céljaik vannak, így ha nem elég óvatosak, könnyen veszélybe kerülhet a működésük. Jellemzően a 

gyorsan fejlődő iparágakban fordulnak elő (pl. informatika), de a hagyo-mányos szektorokban is jelen 

vannak. A vezetők általában felkészült menedzserek, megfelelő vezetési szakismerettel és üzleti 

tapasztalattal. 

Tevékenységüket gyakran határozott üzleti terv szerint végzik. Termékeik, szolgáltatásaik kapcsán a 

magas minőségre és gyakran egyedi kínálatra törekszenek. Eladási stratégiájukat a nemzetközi piacok felé 

nyitás jellemzi. Jellemzően saját forrásból finanszírozzák működésüket. Egyéb pénzeszközöket (hitel, 

kockázati tőke) inkább csak nagyobb beruházások megvalósításához vesznek igénybe. 

Fejlődésük során vagy tigris szervezetté alakulnak, vagy eltűnnek a piacról. A növekedéssel alakul a 

szervezet is, az egyszemélyi vezető mellé menedzserek kerülnek a részterületek irányítására. Jellemzően 

betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy részvénytársaság formájában működnek. 

Sok gazellavállalkozás szembesül azzal a problémával, hogy túlhajszolja a növekedést. Ilyenkor – több 

probléma mellett – likviditási gondok merülhetnek fel. Időnként a szervezetrendszer fejlődése, vagy a 

vezetési stílus nem követi a forgalom növekedését. A folyamatos növekedéshez szükséges 

marketingtevékenység jelentős erőforrásokat követel. A nagy mértékű terjeszkedés már alig 

finanszírozható pusztán nyereségből, így legtöbbször szükséges külső tőke bevonása, ami sérülékennyé 

teszi a vállalkozást. Ennek eredménye lehet a tulajdoni szerkezet átrendeződése.  

6.3 Tigrisek (dinamikus vállalkozó nagyvállalatok) 

Ezek a szervezetek már jelentős üzleti tapasztalattal és vállalkozói készségekkel rendelkeznek, legalább 

15 éves múltra tekintenek vissza. Közülük jó néhány úgy jött létre, hogy állami vállalatokból vált ki. Itt 

tehát a felvevőpiac, a tevékenység és a szervezet már eleve adott volt. Mindemellett az új formával meg 

tudták őrizni dinamizmusukat. A nem állami vállalatból kivált tigrisek korábban a gazella típusba 

tartoztak. Gyakran nemzetközi szervezetrendszert alakítanak ki úgy, hogy egy-egy üzletágat önálló 

divízióba szerveznek ki. Az anyavállalatok inkább a dinoszaurusz, a leányvállalatok a tigris kategóriába 

tartoznak. 

Stratégiájuk a folyamatos növekedés, bővülés, az újabb és újabb üzleti lehetőségek keresése. Idővel 

dinoszaurusszá alakulhatnak. Jellemző szervezeti formájuk a divízionális vagy mátrix szervezet, 

többnyire részvénytársasági formában működnek nemzetközi szervezetrendszerrel. A vállalkozás 
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vezetése összetett, az első számú vezető jelentős menedzser-szervezettel veszi körül magát, ahol az egyes 

részterületeket tapasztalt és dinamikus menedzserek irányítják. A szervezeti kultúrát a folyamatos tanulás 

jellemzi. A szervezetrendszert folyamatosan a változó körülményekhez igyekeznek igazítani. 

A növekvő méret a rugalmasság elvesztésének veszélyét hordozza magában. Mivel folyamatosan 

lendületben kell maradniuk, az „elfáradt” munkaerőt könnyebben helyettesítik „új, dinamikus” 

szakemberekkel, az termékek esetén szintén jellemző ez. 

Az innovációs hajlam jelentős, ez a túlélés és a dinamikus fejlődés alapvető feltétele. A hangsúly az 

igények kiszolgálása mellett a szükségletteremtésen van. A marketingtevékenység jelentős. A 

finanszírozás nehézségei közé tartozik a határokon átívelő pénzügyi forgalom és pénzkezelés rendben 

tartása, valamint a terjeszkedés finanszírozása. Pl. Coca Cola, Microsoft 

6.4 Dinoszauruszok (hagyományos nagyvállalatok) 

Régi múltra visszatekintő, hagyományos nagyvállalatok tartoznak eb-be a csoportba. Jelentős növekedést 

már nem mutatnak, esetleg lassú csökkenésnek indultak. Az adott piacon jelentős a szerepük. A szerve-

zetrendszer már nem fejlődik, a szokásjog irányítja a működést, jelentős hierarchia alapján. Hosszú távon 

ezzel a beidegződéssel nem tudnak talpon maradni, az esély az életben maradásra, ha változtatnak. 

Ilyenkor gyakori stratégia az átszervezés, üzletágak kivonása, új üzletágak bevezetése, új piacok felé 

nyitás, esetleg tulajdonosváltás. A termék- és tevékenységkínálatot a nagymértékű diverzifikáció jellemzi, 

amely gyakran már kezelhetetlen. 

A társasági forma szinte kivétel nélkül részvénytársaság, erősen centralizált irányítással. A vállalatot 

hagyománytisztelő, nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek vezetik, erősen bürokrati-

kus rendszer mellett. Emiatt a szervezet rugalmatlan, a döntési folyamatok lassúk. Az autokrata vezetési 

stílusnak köszönhetően a kezdeményezőkészség fokozatosan tompul. A termékek minőségére már 

kevésbé figyelnek. Az innovációs hajlam egyre kisebb. 

A négy típus jellemzőit összefoglalva az alábbi táblázat tartalmazza. 
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3.táblázat: A vállalkozói alaptípusok (forrás: Vecsenyi J. 2003: Vállalkozás az ötlettől az újrakezdésig.  

Aula Kiadó, Budapest) 

Jellemzők Hángyák Gázellák Tigrisek Dinoszauruszok 

Strátégiái 
irányultság 

minimális 
növekedés  
(„á kicsi á 
szép”)  

gyors növekedés  folyamatos 
növekedés és 
álkálmázkodás á 
változásokhoz, 
vádászát áz üzleti 
lehetőségekre  

minimális 
növekedés, vezetői 
beidegződés á 
szervezet 
méreteinek 
megőrzésére és 
bázisszemlélet  

Szervezeti 
felépítés 

strukturálátlán, 
kevés szinttel  

áltálábán 
strukturálátlán, de á 
strukturáltább felé 
háládó  

divíziókbá 
szervezett 
vállálkozói 
üzleti/gázdásági 
egységek  

szákterületenkénti 
és hierárchikus  

Vezetők tulajdonos 
vezető  
(„mágád 
urám”)  

kiálákulóbán lévő 
vezetési ismeretek, 
vállálkozó veze-tők  

vállálkozó és á 
vállálkozást 
támogátó vezetők  

nágyrészt 
szákterületenkénti 
szakemberek, 
piácorientált üzleti 
és vezetői 
képzettség nélkül  

Irányítás a tulajdonos 
közvetlenül 
irányít  

kiálákuló 
irányítási/ellenőrzési 
rendszerek  

féláutonóm irányítás  központosított  

Vezetési 
stílus 

kötetlen, 
egyéni  

karizmatikus  pozitív 
csápátmegközelítés  

autokratikus  

Szervezeti 
kultúrá 

áltálábán á 
tulájdonostól 
függ 

csápátszellem „mi 
vagyunk a bájnokok” 

 

vállálkozói és 
portyázó-vádászó  

 

torz és romboló, á 
dolgozók 
elkötelezettsége 
igen csekély  
(„kis pénz, kis 
foci”, „ámíg 
minket csak 
fizetgetnek, mi 
csak 
dolgozgátunk”)  
  

 

 

A fenti típusok működésének sikeréhez más-más stratégiát alkalmaznak. Ezek a stratégiák lehetnek 

eredményesek, vagy kevésbé eredmé-nyesek, de minden szervezet a célok elérésére, a sikerre fókuszál. 

De mit is jelent a siker? 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Mi jellemzi a „Hangyák” vállalkozói alaptípust? 

⧠ Mi jellemzi a „Gazellák” vállalkozói alaptípust? 

⧠ Mi jellemzi a „Tigrisek” vállalkozói alaptípust? 

⧠ Mi jellemzi a „Dinoszauruszok” vállalkozói alaptípust? 
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7 A VÁLLALKOZÓI SIKER ALAPVETŐ TÉNYEZŐI  

„Vállalkozónak tekintjük azt a személyt, aki lehetőségként éli meg azt, amit mások problémának, 

akadálynak, hiánynak tekintenek.”
30

 

 

Mit tekintünk sikernek? Erre számtalan definíció létezik, azonban a vállalkozói szemléletben a siker a 

vállalkozási célok elérését jelenti. Szinte minden vállalkozás alapvető célja a profitszerzés, de emellett 

lehet cél a növekedés, az átalakulás, a szervezetfejlesztés, a versenytársak megelőzése és még nagyon sok 

minden. Az egyéni célokat mindig a vállalatvezetés határozza meg. Azonban vannak olyan tényezők, 

amelyek minden vállalkozás esetén fontosak az egyéni célok eléréséhez, a sikerhez. 

Ezek a tényezők a következők: 

 

⧠ Ember-menedzsment:  

A szervezetet felépítő személyzet jelenti. A szervezet dolgozóit megfelelőképpen menedzselni 

kell. Ki kell alakítani a felelősségi és hatásköröket. Meg kell szervezni a munkaköröket és ezek 

egymáshoz kapcsolódását a hatékonyműködés érdekében. A hatékony menedzser úgy irányítja 

szervezetét, hogy minden munkatársával kapcsolatos utasításait egyénre szabva a legjobbat hozza 

ki a nagyon különböző adottságokból. 

 

⧠ Cél-stratégia:  

Az a cél, amiért az emberek együtt dolgoznak. Hiába határozzuk meg a célokat, a világ gyorsan 

változik. A változó körülményekhez való rugalmas, adaptív alkalmazkodás a siker kulcsa. Ennek 

elmaradása pedig hosszú távon bizonyosan a sikertelenséghez vezet a piaci versenyben. 

 

⧠ Folyamat-szervezés:  

Olyan tevékenységek, amelyeket az emberek végeznek a célok teljesítése érdekében. A stratégia 

változása a napi tevékenységekben jelentkezik. A változásokhoz kell alakítani például a gyártást, 

ha változnak a fogyasztó igényei. A cél, hogy a fogyasztói igényeit mindig a lehető 

leghatékonyabban elégítsük ki, a folyamatrészeket az egészre nézve leghatékonyabban 

szervezzük. 

 

⧠ Erőforrások:  

Munkahely, berendezések, tőke. A rendelkezésre álló adottságok, a szerzett vagyontárgyak, 

eszközök és a meg-lévő vagy megszerezhető tőke meghatározza, hogy az előbbiekben ismertetett 

folyamat milyen mértékben hozható létre vagy alakítható. Például elegendő tőke vagy eszközök 

nélkül nem lehet elkezdeni a vállalkozói tevékenységet. Fontos, hogy meg lehessen vásárolni 

annyi alapanyagot a termeléshez, amelyből készterméket gyártva és értékesítve megfelelő tőkét 

nyújt a következő gyártási ciklushoz. 

 

 

⧠ Fogyasztók:  
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 Vecsenyi J. (2003): Vállalkozás az ötlettől az újrakezdésig.  Aula Kiadó, Budapest 
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Vásárlók, akik pénzt áldoznak azért, hogy megvásárolják a vállalat termékeit, szolgáltatásait. A 

legfontosabb sikertényező a vásárló. Az ő elégedettsége a fennmaradás kulcsa. Ha szükségleteit 

megfelelőképpen kielégítette termékünk vagy szolgáltatásunk, pénzét továbbra is a vállalat kapja 

meg. Fontos, hogy azt kapja, amit akar és nem feltétlenül csak azt, amit meg akar vásárolni. 

Ehhez meg kell ismerni az igényeit, meg kell próbálni befolyásolni a választását és elérni 

elégedettségét. 
31

 

7.1 A vállalkozói siker lépcsői 

A vállalkozói sikert több szinten értelmezzük. Ezek a tényezők egyfajta fejlődési folyamatot jelentenek, 

így sorrendjük meghatározó. 

 

⧠ Szakmai siker (Meg tudtuk-e csinálni?)  

A vállalkozók új termékkel jelennek meg a piacon. Ez a termék elnyeri a versenytársak 

elismerését. 

 

⧠ Értékesítési siker (El tudtuk-e adni?) 

Az új termékkel fokozni le-hetett az árbevételt, a fogyasztók megismerik és elfogadják, 

vásárolják. 

 

⧠ Gazdasági siker (Tudtunk-e hasznot elérni?) 

A termékek eladásával az elért árbevételből haszon keletkezik. 

 

⧠ Társadalmi siker (Elfogadta-e a társadalom?) 

Ha a vállalat ter-méke a társadalom számára elfogadható, a vállalat tartósan tud működni. Fontos, 

hogy a termék a társadalom számára hasznos legyen. 

 

⧠ Személyi, alkotói siker (Megtettem-e azt, amit akartam?) 

A vállalkozó elégedettségét takarja azzal kapcsolatban, amit elért. 
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 Vecsenyi J. (2003): Vállalkozás az ötlettől az újrakezdésig.  Aula Kiadó, Budapest 
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7. ábra: A vállalkozói siker lépcsői (forrás: Vecsenyi J. 2003: Vállalkozás az ötlettől az újrakezdésig.  

Aula Kiadó, Budapest) 

 

7.2 A siker mérése és tervezése 

A sikert elvont fogalomként szoktuk értelmezni. Az egyéni siker például gyakran egy életérzés („ezt 

ügyesen csináltam”). Ugyanakkor mégis fontos, hogy ezt valamilyen módon számszerűsítsük annak 

érdekében, hogy a sikerhez vezető út tervezhető legyen. 

A siker méréséhez az adatokat a vállalkozás könyveiből (számviteli-pénzügyi nyilvántartás) nyerjük. A 

siker mérésének mutatói lehetnek például: 

 

⧠ Az új vevő száma évente (fő/év). 

⧠ Az elvesztett/megőrzött vevők száma (fő/év). 

⧠ Magasan kvalifikált munkaerő alkalmazása (fő/év). 

⧠ Új termék sikeres bevezetése: eladások száma (egység), árbevétel (Ft, EUR stb.) 

⧠ Sikeresen propagált programok: árbevétel (Ft, EUR stb.) 

⧠ Jó finanszírozási mutatók: pl. működő tőke, nyereségráta, adósságállomány stb. 

⧠ Erős beszállítói háttér (kapcsolatok száma, erőviszonyok jellege, alkupozíció) 

⧠ Erős eladási hálózat (kapcsolatok száma, erőviszonyok jellege, alkupozíció). 

⧠ Minőségi elvárásoknak való megfelelés (fogyasztói vélemények, reklamációk, garanciális javítás) 

⧠ Megfelelő termékpozícionálás: a terméket azok számára készítettük, értékesítjük és reklámozzuk, 

akiknek igényeik alapján a legmegfelelőbb. 

⧠ Alacsony költségszint (költségnemek, fix és változó költségek, ÁKFN-struktúra.) 

⧠ Piacszerkezet változása (a piaci részarányok időbeli alakulása,%) 
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Ezen felül még számtalan tényezőt kell vizsgálni és tervezni az eredményes működés érdekében, ezek 

körét azonban a stratégia alapján a vezetésnek kell meghatározni. 

A sikertényezők közül ugyanakkor kiemelkedik az ún. kritikus sikertényező (Critical Success Factor, 

CSF52). Ebbe a kategóriába az a néhány, 3-5 tényező tartozik, amely nélkül a vállalkozás folyamatai, 

rendszerei nem működhetnek hatékonyan. E tényezők hatnak a jelenlegi helyzetre és az elérendő célokra. 

Ezen faktorok meghatározása az üzleti elemzés módszerével történik. E tényezők tervezése a stratégia 

kulcsfontosságú területe. A tervezéshez egy mátrixban rögzítik a kritikus sikertényezőket az egyik 

dimenzióban, a hozzájuk tartozó kritikus üzleti folyamatokat a másikban. Ez alapján meghatározzák egy-

egy tényező és a hozzátartozó folyamat kapcsolatát. Ebből látható például az is, hogy egy folyamatot 

hány tényező érint, vagy fordítva, egy tényező hány folyamatot érint. 

A siker tehát szubjektív tényező, de bizonyos mutatók segítségével részben objektivizálható. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a sikert hosszú távon kell értelmezni ahhoz, hogy a vállalat stabil és 

eredményes működését megalapozhassuk és fenntarthassuk.
32

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

⧠ Milyen tényezők fontosak az egyéni célok eléréséhez, a vállalkozói sikerhez? 

⧠ Melyek a vállalkozói siker lépcsői, szintjei? 

⧠ Melyk lehetnek a siker mérésének mutatói, indikátorai? 
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 Soós G. (2015): Vállalatgazdaságtan I. Líceum Kiadó, Eger. 
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