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MIRŐL LESZ SZÓ? 



MIKOR VÁLLALKOZZUNK? 

 Vállalkozz, ha úgy érzed, akarod!  

 

 Vállalkozz, ha úgy érzed, meg kell tenned!  

 

 Vállalkozz, ha úgy érzed, érdekel!  

 

 Vállalkozz, ha úgy érzed, képes vagy rá!  

 

 A vállalkozás egy érdekes, izgalmas utazás.  

 

 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.  

 

 Döntsd el, mit szeretnél elérni!  



MIKOR VÁLLALKOZZUNK? 

Ne felejtsd, a vállalkozás egy különös 

létformát, gondolkodásmódot, egy 

szakmát jelent! 

Mielőtt belevágsz, alaposan gondold 

végig a következőket: 

 
Piacképes-e az ötleted? 

Elkötelezett, felkészült-e a csapatod? 

Elegendô-e a pénzed? 

 



 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. 

 

A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREJÖTTÉNEK OKAI 
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 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. 

A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREJÖTTÉNEK OKAI 

 



A vállalat a fejlett áru- és pénzviszonyok körülményei 
között a gazdaság meghatározó jelentőségű tényezője. 
Fizetőképes szükséglet üzleti alapon történő kielégítése 
céljából szerveződő, és emberek, eszközök, információk 
egyidejű, bonyolult kölcsönhatásaként fejlődő gazdasági 
komplexum. Az erőforrásokat saját racionális 
szempontjainak megfelelően kombinálja. Bevételeiből 
fedezi kiadásait, kockázatokat vállalva jövedelmezőségre, 
eredményességre törekszik. Jogi személy, jogokat 
szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Harmadik 
személyekkel szemben – belső szerkezetétől függetlenül 
– önállóan lép fel. Felelőssége egységes és 
egyetemleges. 

 
Illés M. (2016): Vállalati gazdaságtan, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. 

 

VÁLLALAT FOGALMA 



 

A VÁLLALKOZÁSOK HELYE A GAZDASÁG 

RENDSZERÉBEN 



 

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. 

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

Budapest. 

 

 

A gazdasági rendszer szereplői a „piac”-on „találkoznak”. A 

vállalkozások itt kínálják áruikat, a fogyasztók itt vásárolják meg. 

 

A PIAC 



 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) 

 Egyéb belépési korlátok 

- tapasztalat hiánya (pl. beszerzési források drágák) 

- társadalmi elvárások, ellenállás (lakókörzetben elhelyezett 

zajos tevékenység) 

 

 



 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 

 

STAKEHOLDEREK  

(A VÁLLALKOZÁSOK ÉRINTETTJEI) 



EGY TIPIKUS VÁLLALAT STAKEHOLDER TÉRKÉPE  



HATALOM-ÉRDEX MÁTRIX  



 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. 

 
 

A VÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATVÁLLALÁSA 



 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). 

 

A VÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATVÁLLALÁSA 



 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? 

 

A VÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATVÁLLALÁSA 



 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. 

 

A KOCKÁZATKEZELÉS ALAPVETŐ STRATÉGIÁI 

 



Az állami szerepvállalás csökkenésének 

következményei 
 

„Alulról szerveződő” vállalkozási formák 
 

A részvénytársaságok elődjei 
 

A társas vállalkozások kialakulása Magyarországon 

 

A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK KIALAKULÁSÁNAK 

FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 



Gazdálkodási forma 2015 2016 Változás % 

Társas vállalkozás 560 853 540 585 –3,61 

Ebből: gazdasági társaság 548 355 527 791 –3,75 

Önálló vállalkozó 1 130 025 1 156 651 2,36 

Ebből: egyéni vállalkozó 400 493 420 671 5,04 

           mezőgazdasági őstermelő 280 209 269 099 –3,96 

Vállalkozás összesen 1 690 878 1 697 236 0,38 

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó 

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 

A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A 

GAZDASÁG MŰKÖDÉSÉBEN NAPJAINKBAN 

Regisztrált gazdasági szervezetek számának változása (forrás: Statisztikai tükör, 

KSH 2017. május 15., Budapest) 



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. 

 

A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS GAZDASÁGI, 

TÁRSADALMIA, SZOCIÁLIS HÁTTERE  



A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MOTIVÁCIÓI 



 Jövedelemszerzés 

 

Meglévő tudás hasznosítása 

 

Önálló döntés és felelősségvállalás igénye 

 

 Új ötlet, innováció megvalósítása 

 

BELSŐ MOTIVÁCIÓK 



Meglévő infrastruktúra hasznosítása 

 

 Felismert piaci igény kielégítése 

 

 Kényszervállalkozás 

 

KÜLSŐ MOTIVÁCIÓK 



AZ ÖTLET MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK 

TESZTELÉSE 



A vállalkozás létrehozásának főbb céljait és a célok eléréséhez 

szükséges tevékenységeket és eszközöket a stratégiai terv rögzíti, 

főbb részei:  

 

 Vezetői összefoglaló,  

 Vállalkozás bemutatása,  

 Iparági elemzés,  

 Termékek, szolgáltatások, tevékenységek,  

 Humán erőforrás terv,  

 Marketing terv,  

 Pénzügyi terv,  

 Kockázatbecslés,  

 Társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem. 

 

A VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA 



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). 

 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. 
 

JOGI FORMÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS 



 

A telephelyválasztást nagymértékben befolyásolja a tevékenység 

jellege. Négy kérdést kell megválaszolni: 

 

 Nemzetközi szint 

 

 Regionális szint 

 

 Lokális szint 

 

 Vállalat szint 

TELEPHELY VÁLASZTÁS 



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

 

 Nyersanyagok közelsége 

 

 Munkabér nagysága 

 

 Közlekedési szempontok 

 

 Infrastrukturális ellátottság 

 

 Környezetvédelem 

 

 Adózási szempontok 

 

 Értékesítési szempontok 

 

TELEPHELY VÁLASZTÁS 



A VÁLLALKOZÁSOK ALAPTÍPUSAI  



Stratégiai 

irányultság 

minimális 

növekedés  

(„a kicsi a 

szép”)  

gyors növekedés  folyamatos 

növekedés és 

alkalmazkodás a 

változásokhoz, 

vadászat az üzleti 

lehetőségekre  

minimális 

növekedés, vezetői 

beidegződés a 

szervezet 

méreteinek 

megőrzésére és 

bázisszemlélet  

Szervezeti 

felépítés 

strukturálatlan, 

kevés szinttel  

általában 

strukturálatlan, de a 

strukturáltabb felé 

haladó  

divíziókba 

szervezett 

vállalkozói 

üzleti/gazdasági 

egységek  

szakterületenkénti 

és hierarchikus  

Vezetők tulajdonos 

vezető  

(„magad 

uram”)  

kialakulóban lévő 

vezetési ismeretek, 

vállalkozó veze-tők  

vállalkozó és a 

vállalkozást 

támogató vezetők  

nagyrészt 

szakterületenkénti 

szakemberek, 

piacorientált üzleti 

és vezetői 

képzettség nélkül  

Irányítás a tulajdonos 

közvetlenül 

irányít  

kialakuló 

irányítási/ellenőrzési 

rendszerek  

félautonóm 

irányítás  

központosított  

Vezetési 

stílus 

kötetlen, 

egyéni  

karizmatikus  pozitív 

csapatmegközelítés  

autokratikus  

Szervezeti 

kultúra 

általában a 

tulajdonostól 

függ 

csapatszellem „mi 
vagyunk a bajnokok” 

 

vállalkozói és 
portyázó-
vadászó  

 

torz és romboló, 
a dolgozók 
elkötelezettsége 
igen csekély  
(„kis pénz, kis 
foci”, „amíg 
minket csak 
fizetgetnek, mi 
csak 
dolgozgatunk”)  
  

 

 

A VÁLLALKOZÓI ALAPTÍPUSOK JELLEMZŐI 



„Vállalkozónak tekintjük azt a személyt, aki 

lehetőségként éli meg azt, amit mások 

problémának, akadálynak, hiánynak 

tekintenek.”  
Vecsenyi J. (2003): Vállalkozás az ötlettől az újrakezdésig.  Aula Kiadó, 

Budapest 

 

A VÁLLALKOZÓI SIKER ALAPVETŐ TÉNYEZŐI  



 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. 

 

A VÁLLALKOZÓI SIKER ALAPVETŐ TÉNYEZŐI  



 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. 

 

 

A VÁLLALKOZÓI SIKER ALAPVETŐ TÉNYEZŐI  



 Fogyasztók:  

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. 
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A VÁLLALKOZÓI SIKER LÉPCSŐI  



 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,%) 

 

A SIKER MÉRÉSE ÉS TERVEZÉSE 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


