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1. BEVEZETÉS 

Magyarországon a 90-es évektől kezdődően a társadalmi – gazdasági válto-
zásoknak köszönhetően kiépült a piacgazdaság, melynek következtében jelentős 
átalakulások történtek a magyar gazdaságban. Átrendeződött a tőkeszerkezet, je-
lentősen megnőtt a piaci szereplők száma, élesebb lett a piaci verseny. Ugrássze-
rűen megnőtt a vállalkozások száma Magyarországon és hogy megfeleljenek a 
piaci követelményeknek, tudatosan fel kellett készülni az üzleti életre. A vállal-
kozások hamar rádöbbentek arra, hogy a sikeres vállalkozás beindításához nem 
elegendő a tőke és a jó ötlet, de szakmai és vállalkozói ismeretek is szükségesek, 
hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni.  

Ebben a könyvben a vállalkozások beindításához és működéséhez szüksé-
ges alapvető ismeretek találhatók meg, melyek nem a teljesség igényével készül-
tek, de egyfajta irányvonalat próbálnak kijelölni a vállalkozások számára, hiszen 
ezen ismeretek megszerzését nem lehet befejezni, folytatni kell egy életen át. 

 
 
 

2. A VÁLLALKOZÁS ÉS A GAZDASÁG 

• a gazdaság fogalma 
• a gazdaság szereplői 
• a gazdasági folyamatok 
• a termelési tényezők 
 

2.1. A GAZDASÁG ÉS A SZEREPLŐI 

A gazdaság az anyagi és emberi erőforrásokat, ezeket mozgásba hozó gaz-
dasági tevékenységeket és mindezek kapcsolatrendszerét foglalja magában. 

A nemzetgazdaságról akkor beszélhetünk, ha a gazdaságot egy ország föld-
rajzi, nemzeti határain belüli egységeként értelmezzük. 

A gazdaság része a társadalomnak, ebben a közegben működik és más or-
szágok gazdaságával együtt szorosan kötődik a világgazdasághoz is. 

 
A gazdaság szereplői 

− A gazdaság alanyai, szereplői önálló szervezeti, intézményi egységek, me-
lyek saját nevükben képesek: 

− eszközöket, forrásokat birtokolni illetve rendelkezni velük 
− kötelezettségeket vállalni 
− gazdasági tevékenységeket végezni 
− más egységekkel, szervezetekkel kapcsolatokat létesíteni 
− képesek teljes körű könyvviteli elszámolásokat végezni. 
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A gazdaság alanyai és jellemzőik közgazdasági típusuk szerint. 
 

1. Háztartások 
− fogyasztógazdaság 
− legkisebb de legnépesebb csoport 
− termelő és szolgáltató tevékenységet is végez 
− a munkaerő termelője és eladója 
− természetes személyek csoportja 
− családi közösségben együtt élnek 
− jövedelmüket együtt használják fel 
− vagyonukat közösen birtokolják, kezelik 
− fogyasztásukat együtt végzik 
− megtakarításaik, felhalmozásaik lehetnek. 

 
2. Vállalkozások 

− termelő és szolgáltató tevékenységeket végeznek 
− önálló gazdasági egységek 
− céljuk: profitszerzés, tőke, vagyongyarapodás. 

 
3. Nem profitorientált gazdasági egységek 

− gazdaságilag és jogilag elkülönült szervezetek 
− különféle célból jöhetnek létre illetve működhetnek (pl. kulturális, oktatási, 

egészségügyi, jótékonysági, szociális, stb.).  
 

4. Állam 
− a központi kormányzat szervei, intézményei (pl. minisztériumok, országos 

hatáskörű szervek) 
− helyi önkormányzatok szervei, intézményei 
− elkülönített állami pénzalapok. 

 
5. A külföld 

− mindazon önálló egységek, melyek aktív kapcsolatot alkotnak belföldi 
gazdasági egységgel (követségek, kirendeltségek szervei, intézményei, 
nemzetközi szervezetek). 
 

2.2. A GAZDASÁGI FOLYAMATOK 

A vállalkozás működése egymással összefonódó tevékenységek sorozata, 
amelyek fogyasztói igények kielégítésére, célok megvalósítására irányulnak. A 
termelés olyan tevékenység, amelynek folyamatában javakat, termékeket állítanak 
elő, célja szükséglet kielégítés és profitszerzés. A termelési folyamat eredménye 
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termék vagy szolgáltatás. A termelés tényezői átalakulnak a tevékenység során, 
színtere a gazdasági egységek. 

 
A vállalkozás tevékenységét rendszernek tekintve a következők mozzana-

tokból áll: 
 
 INPUT ⇒ TRANSZFORMÁCIÓ ⇒ OUTPUT 

 termelési tényezők termelés folyamat termék/szolgáltatás 
szereplők: 

 szállító termelő vállalkozás vevő 
 

2.2.1. A termelési tényezők 

A természet: 
− a gazdaság és az egész emberi lét alapja 
− a Föld termelő képessége, kincsei, légköre 
− a termelés színhelye 
− eredeti, elsődleges termelési tényező 

 
A munka: 

− az emberi munkaerő kifejtése, működésének eredménye 
− segítségével hozható mozgásba a többi termelési tényező 
− a munkamegosztás rendszerében működik 
− eredeti, elsődleges termelési tényező 

 
A tőke: 

− reáljavak, (gépek, berendezések, anyagok stb.), pénz, értékpapír, követelés 
− másodlagos termelési tényező 

 
A vállalkozó 

− Sajátos a szerepe; az összes többi termelési tényezőt egységbe szervezi, 
ezek optimális összhatására törekszik. 
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Az információ 
− a technikai fejlődésnek eredménye, a modern kor sajátos tényezője 
− minden tényező hatékony működésének önálló segítője. 

 
A termelési tényezők korlátozottan állnak rendelkezésre; egymással he-

lyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak. 
A vállalkozás ezzel a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokkal gazdálko-

dik; a termelés során felhasználja, átalakítja őket és a tevékenység eredményeként 
termékben vagy szolgáltatásban realizálódik. A gazdálkodás minősítése a piacon 
történik, itt dől el, hogy a fogyasztók megveszik-e a termékét és elégedettek-e 
vele. 

 
 

3. A PIAC ÉS A VÁLLALKOZÁS 

• a piac kategóriái, szereplői és működése 
• a vállalkozó jellemzői 
• az üzleti ötlet 
• a vállalkozás tervezése 

− arculata 
− környezete 
− gazdálkodása  

 

3.1. A PIACI MECHANIZMUS 

Minden vállalat sorsa a piacon dől el ahhoz, hogy profitot realizáljon, el 
kell adnia. Az alapvető gazdasági probléma ezért az, hogy: 

 
− mit termelnek a vállalkozások 
− hogyan állítsák elő a javakat 
− kinek a részére? 

 
E három probléma minden gazdaságban alapvető fontosságú és a különféle 

gazdasági rendszerek eltérő módon próbálják őket megoldani. A piacgazdaságban 
a cégek azokat az árukat termelik, amelyek a legnagyobb jövedelmet, profitot 
biztosítják s olyan módszerrel, amelyik legkevésbé költséges, s azok számára, 
akik meg akarják és tudják vásárolni, mert rendelkeznek jövedelemmel. 

A piaci gazdaság egy olyan bonyolult mechanizmus, gazdaságszervezési 
forma, amelyben a fogyasztók és az üzleti szervezetek kölcsönhatása révén, a 
piacon alakul ki, hogy mit, hogyan és kinek termelnek. 

Jövedelmek 
(bérek, járadékok) 
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Háztartások Termelési tényező Vállalkozások 
 (fogyasztók) (munkaerő pl.) (eladók) 
 

  Pénz 
 
  Fogyasztási javak 
  (termék, szolgáltatás) 
 
  Kiadások 
  (áruk) 

2.1.1. Ábra: A piaci mechanizmus működése 
 
Hogyan is működik az automatikus piaci mechanizmus? Egy vállalkozás-

nak, hogy eredményes legyen, egy piaci szükséglet kielégítését kell megcéloznia. 
Nézzük meg, hogy mi is az a piac, ahová a vállalkozásunkkal ki szeretnénk lépni. 
A piac olyan helyet jelent, ahol javakat vesznek és adnak el. Ma a piac szó halla-
tán jól felszerelt üzletekre, bevásárlóközpontokra, piaccsarnokra gondolunk, de az 
autókölcsönző, fodrászüzlet vagy egy étterem is az.  

A piac az eladók és vevők találkozóhelye, ahol árut vagy szolgáltatást ad-
nak el, illetve vásárolnak meg. A kereslet, kínálat találkozása és az ár kialakulá-
sának színtere. 

A piacon a vevők és az eladók lépnek kölcsönhatásba egymással, hogy 
megegyezzenek a termék, szolgáltatás árában és mennyiségében. Egy piacgazda-
ságban mindennek ára van és ez egy fontos informátor szerepét tölti be, s ezáltal a 
piac határozott irányba orientálja szereplőit. Ha egy termékből nagyobb a kínálat, 
mint a kereslet alacsonyabb az ára, ha a kereslet a nagyobb, drágábban is el lehet 
adni. A piacon az eladók biztosítják a kínálatot, a vevők pedig a keresletet. Ha sok 
az eladó (sok az áru) és kevesebb a vevő (vásárlóerő) túlkínálat van. Ha vevőből 
van több, akkor a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Mindez persze hatással van a 
vállalkozások által gyártandó termék mennyiségére is. Az ár is hatással van a 
keresletre, ha alacsonyabb egy termék ára, többet és többen vásárolnak belőle, nő 
a vásárlóerő, nagyobb mennyiségű árut vásárolnak meg a fogyasztók. Ha nagyon 
magas az ár csak keveset, a magasabb jövedelemmel rendelkezők tudják 
megvásárolni, csökken a vásárlóerő, és kevesebb áru talál gazdára.  

A piac fő kategóriái: a kereslet, kínálat, az ár, a jövedelem és a verseny. 
Ezek kölcsönösen hatnak egymásra. Így alkot a piac egységes mechanizmust.  

A piac szereplői: a vevők és az eladók. A vevő, mint a kereslet képviselője 
rendelkezik vásárlóerővel. Az eladó, a kínálat oldaláról bizonyos mennyiségű 
árualappal lép a piacra. A kereslet, kínálat nagysága fogja az árat meghatározni, 
amely a szabad versenyes piacon az eladók és vevők számára adottság.  

Megkülönböztetünk termelési tényezők piacát, fogyasztási cikkek piacát. A 
termelési tényezők piacán belül működik tőke-, pénzpiac és munkapiac. 
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Az eladók és a vevők pozíciói sem azonosak a piacon, helyzetét minden pi-
aci szereplő igyekszik javítani, illetve megtartani. Az egészségesen működő piac-
gazdaságban az eladók egymás közötti versenye érvényesül, a fogyasztó 
pénzének megszerzésért. Ha a vevők versenye válna erősebbé, akkor a gazdaság 
működésének zavarait tapasztalnánk, hiányról beszélhetünk. A verseny miatt a 
vállalkozásoknak gyakran változtatni kell piaci helyzetén. A piacra történő 
belépés is nehéz, ilyenkor bizonyos nehézségekkel, korlátokkal találják szemben a 
vállalkozások magukat: 

− tőkehiány: a vállalkozás indításakor nehéz idegen tőkéhez jutni, a piacon 
megjelenő új eladóval szembeni várakozások is fokozottabbak, mint a bent 
lévőkkel, a méretgazdaságosság követése is nagyobb tőkeigénnyel jár. 

− a versenytársak, akik a piacon már jelen vannak, agresszíven fogadják az új 
konkurenciát. 

− az állami szabályok, előírások, amelyeket a piacra belépő vállalkozásoknak 
be kell tartaniuk működésük során. 

− új értékesítési lehetőségek keresése, kiépítése. 
− új termékek gyártása, bevezetése ill. új dolgozók betanítása, szállítók vevők 

irányában történő kapcsolatok kiépítése. 
 
Mit (milyen árut) kell tehát gyártani? A fogyasztók adják meg erre a vá-

laszt, hogy egyes termékekből vásárolnak, másokból nem, vagy csak kevesebbet. 
Az áruért a fogyasztók által fizetett ellenértékét képezi a vállalkozások be-

vételét és ebből kapja meg a munkavállaló a bérét, fizetnek adót. A vállalkozások 
abban érdekeltek, hogy minél nagyabb bevételre, s ezen belül jövedelemre, pro-
fitra tegyenek szert. Azokat a termékeket fogják tehát gyártani, amelyek minél 
nagyobb profitot eredményeznek számukra és a veszteséges vagy kevésbé jöve-
delmezők termelését megszüntetik. 

A fogyasztó válogat a termékek között; minőség, ár és más preferált szem-
pontok alapján. Ez a vállalkozás számára is szempont, hogy hogyan kell a termé-
ket előállítani. Ha a leghatékonyabb termelési eljárást alkalmazza, költségeit a 
legalacsonyabb szinten tartja, akkor termékét nyereségesen tudja eladni, csak így 
tud a piacon versenybe maradni. 

Annak a részére állítják elő a terméket, aki képes és hajlandó vásárolni, van 
jövedelme, azaz fizetőképes keresletet támaszt. 
 

3.2. A VÁLLALKOZÁS LÉTREHOZÁSA 

3.2.1. A vállalkozó 

A vállalkozás szóról először hallva azt, titokzatos dolgokra asszociálunk. 
Néha a meggazdagodással, máskor pedig a „mindenét elveszítette, belebukott” 
kifejezésekkel hozzák összefüggésbe, amelyek persze jogosan hangzanak el, mert 
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előfordul bizony az is, hogy az eddig összegyűjtött „kis vagyonkáját” is elveszíti 
a vállalkozó, ha nem készül fel illetve nem elég körültekintően jár el az ügyeletei 
révén. Az is megtörténhet persze, hogy kitartó, szívós, céltudatos munkával évről 
évre gyarapítani tudja a vállalkozó a vagyonát. Nagyon alaposan fel kell készülni 
tehát, hogy sikeres vállalkozók legyünk. 

A vállalkozásokhoz bizonyos képességek, készségek és ismeretek is szük-
ségesek. Mielőtt bárki vállalkozna először saját adottságaival, képességeivel, 
szakmai hozzáértésével kell tisztába legyen, egy reális önértékelést kell készíteni, 
meg kell határoznia erősségeit és gyengeségeit. 

A vállalkozó nem szerencsejátékos. Bár némi kockázatvállalásra szükség 
van, de hosszú távon az lehet sikeres, aki a megfelelő információk birtokában 
elemez, mérlegel és ezután dönt. 

A vállalkozónak azzal is tisztában kell lennie, hogy az esetleg eddig meg-
szokott kényelmes napi 8 órás munkáját fel kell cserélnie esetleg napi 10 – 15 
órás kemény munkával, sőt még az is előfordulhat, hogy hétvégén is dolgoznia 
kell. 

A vállalkozó számíthat-e családja, barátai támogatására? Anyagilag bi-
zonytalanabb helyzetbe kerülhet, és több időt kell a munkájára fordítani. 

Az alkalmazottakért tud-e felelőséget vállalni. 
A vállalkozó, ha azt reméli, hogy végre maga ura lehet és azért kezd új 

vállalkozásba, akkor bizony téved, mert sok piaci szereplőtől függhet; a fogyasz-
tótól, a szállítóitól, konkurenciától, pénzintézetektől, kooperációs partnerektől stb. 

A vállalkozónak tehát rendelkeznie kell bizonyos tulajdonságokkal, pl. ki-
tartás, üzleti érzék, türelem stb. és persze folyamatosan képeznie kell magát és jó 
ha szakmai ismeretei is vannak, mert így válhat igazán sikeressé. 

 
A következő alapvető tulajdonságok szükségesek egy jó vállalkozó számára: 
• Bízzon önmagában 
• Kreatív, ambiciózus 
• Nyitott, rugalmas 
• Önálló, kezdeményező, jó szervező 
• Konfliktuskezelő 
• Képes gyors döntéseket hozni 
• Jó fellépésű, határozott, jól kommunikál 
• Jó emberismerő, képes együttdolgozni, jó ítélőképességgel rendelkezik. 

 
A sikeres vállalkozás létrehozásához a Scanlan-féle modell szerint 3 alap-

vető készségcsoportra van szükség. 
 

1. Szakmai készség 
A leendő vállalkozó fontos, hogy ismerje azt az üzletágat, amely te-

rületen a gazdasági tevékenységét folytatni szeretné, némi tapasztalattal, 
gyakorlattal rendelkezzen. 
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2. Vezetési készség 

A vállalkozás irányításával kapcsolatos szaktudás. 
 

3. Vállalkozási készség 
A vállalkozónak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

• Tudatosság: az önállóság fokozását jelenti, milyen mértékben képes 
az egyén saját sorsát irányítani. 

• Tervezés, célkitűzés: a célok meghatározásával, tudatosabban 
koncentrálhatunk az elvégezendő feladatokra, tervezéssel pedig 
pontosabban meghatározhatjuk a várható problémákat, lehetőségeket 
és jobban fel lehet készülni rájuk. 

• Megfigyelés és visszacsatolás: Megfigyelés: az információk 
összegyűjtése, a helyzet valóságnak megfelelő értékelése, ez folya-
matosan fejleszthető. 
Visszacsatolás: az újabb információk ( legyen az pozitív  vagy ne-
gatív) a céljainkhoz, terveinkhez való  felhasználását jelenti. 

• Kockázatvállalás: kockázatni minden vállalkozónak kell, de csak 
olyan mértékben, amit még ellenőrizni, befolyásolni tud. Tudatos 
tervezéssel a, kockázat csökkenhető. 

• Innováció: az új ötletek, elképzelések felhasználása a vállalkozás 
tevékenységében. A kreatív gondolkodás eredménye. 

• Döntéskészség: a gyors és pontos helyzetelemzéseknek kell alátá-
masztania a vállalkozó döntéseit, megfelelő önbizalom is kell a dön-
tések meghozatalához és persze ezek következményeit vállalni kell. 

• Emberi kapcsolatok: másokkal való együttérző képességet 
ügyfelekkel, alkalmazottakkal közvetlen kollegákkal. 

 
Mindezen szempontok felmérése, a kérdések megválaszolása után el kell 

dönteni, hogy vállalkozunk-e vagy lemondunk a vállalkozás beindításáról, és 
alkalmazottként próbálunk boldogulni. 

A szakmai és vezetői (1. és 2.) készségekkel rendelkezők nem biztos, hogy 
vállalkozni fognak, mert nem rendelkeznek vállalkozói készségekkel, de jó al-
kalmazottak lehetnek. 

A szakmai és vállalkozói készséggel rendelkezők (1. és 3.) elképzelhető, 
hogy vállalkozni fognak, de a vezetői készségek hiánya végzetes is lehet, ha meg-
gondoljuk hogy sok vállalkozás a vezetői hiányosságok miatt megy tönkre. 

A mindhárom készséggel rendelkezők valószínű hogy vállalkozni fognak, 
bár lesznek nehézségeik a vállalkozás beindításakor. 
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3.2.2. A vállalkozás beindításának feltételei 

Egy sikeres vállalkozás létrehozásához nem csak egy jó vállalkozó szel-
lemű és számunkra fontos tulajdonságokkal rendelkező egyénre van szükség, 
hanem más egyéb tényezőkre is. Minden vállalkozás alapításánál az első és egyik 
legfontosabb kérdés az üzleti ötlet; azaz milyen terméket illetve szolgáltatást 
szeretnénk előállítani vagy értékesíteni. Az ötletre bárhol rábukkanhatunk; munka 
közben, külföldön, szórakozás, üdülés közben, de akár otthon a lakásban is. Csak 
fel kell ismerni a lehetőséget, és ehhez a piac alapos feltérképezésére van szükség. 

A sikeres vállalkozás létrehozásának nélkülözhetetlen feltétele, hogy ren-
delkezzen sajátos küldetéssel, amivel majd kielégíti a fogyasztók igényeit. Ezt a 
vállalkozást egy megfelelő üzleti ötletre, elképzelésre kell alapozni, amely meg-
lévő fogyasztói keresletre irányul vagy egy új eddig nem létező termék illetve 
szolgáltatás iránt teremti meg a keresletet. A vállalkozás alapja egy jó ötlet; egy 
termék vagy szolgáltatás, amely fizetőképes keresletet elégít ki. Hogyan keressük 
meg ezt a jó ötletet? Az ötlet keresése nem lehet esetleges. 

A vállalkozásban részt vevőknek tisztában kell lenniük a szakmai felké-
szültségükkel, vállalkozói, emberi tulajdonságaikkal  és érdeklődési területeikkel. 
Mindenképpen olyan téma kell, amelyben szívesen elmélyednének. A vállalkozás 
vezetésének így körvonalaznia kell, hogy melyik termékcsoportra illetve piacra 
kell koncentrálni. 

Az ötletkereséstől a megvalósításig hosszú az út. A következő lépéseket 
kell figyelembe venni: ötletgyártás, szelektálás, az ötlet fejlesztése, tesztelése, 
marketingstratégia, gazdaságossági vizsgálat, a termék fejlesztése, piaci teszte-
lése, bevezetése a piacra, fogyasztói elfogadás. 
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Hogyan gyűjthetünk ötleteket?  
 

Ötletgyártás 
 

Fogyasztók 
A fogyasztói igények, szükségletek piaci feltérképezéséből származik az 

ötletek jelentős része. A fogyasztói célcsoporttal történő elbeszélgetések során 
információkat gyűjthetnénk; - mi lenne a legjobb megoldás a szükségleteik kielé-
gítésére, elképzelés,  
ötlet erre vonatkozóan 

− milyen előnyt nyújtson a többi termékhez képest 
− a versenytársak termékeivel kapcsolatosan milyen észrevételeik, panaszaik 

vannak. 
 

Versenytársak 
A versenytársak termékéről összegyűjtött információk és az ezzel kapcso-

latos fogyasztói észrevételek is jó ötlettel szolgálhatnak a vállalkozás számára. A 
versenytárs termékét továbbfejlesztve a fogyasztó számára a legmegfelelőbbet 
állítanánk elő. 

 
Kereskedők 

A kereskedelmi képviselők kínálják a vállalat termékeit a fogyasztóknak, 
ők találkoznak velük közvetlenül és így elsőként értesülhetnek az észrevételeik-
ről. A versenytárs áruit is forgalmazhatják így összehasonlításokat is tehetnek. A 
vállalatnak tehát alapvető érdeke, hogy a kereskedők információit is begyűjtse, 
hasznosítsa esetleg ösztönözze képviselőit az új ötletek felkutatására. 

 
Kutatók 

Sok új termék megálmodása, megvalósítása a műszaki szakemberekre, fej-
lesztő mérnökökre hárult. Fontos, hogy a vállalkozásnak kiváló műszaki szakem-
berei legyenek vagy rendelkezzen ilyen kapcsolatokkal. 

 
Marketingkutatók 

Felkérhetünk egy marketingkutató céget is, hogy a fogyasztók körében vé-
gezzen ötletgyűjtést; mélyinterjú illetve kérdőív készítésével. 

 
Ötletek szelektálása 

Az összegyűjtött ötletek körét le kell szűkíteni és a gyakorlatban is alkal-
mazható, életképes megoldásokra kell koncentrálni. Nehéz szelektálni; kiválasz-
tani a jó elképzeléseket úgy, hogy ne essenek ki a szűrőn további jó ötletek illetve 
a kevésbé életképeseket is minél előbb ki kell iktatni, míg túl nagy veszteséget 
nem eredményeznének. 

 
Az ötlet kifejlesztése 
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A megfelelő ötlet kiválasztása során elkezdődhet a termék kifejlesztése 

szem előtt tartva a fogyasztók által meghatározott szempontokat. Az elkészült 
termékkoncepciót a kiválasztott fogyasztói célcsoport néhány tagjával érdemes 
tesztelni. Ez a szakasz nagyon fontos, hiszen megelőzhetők később a termék élete 
során felmerülő problémák, ha helyesen fejlesztjük ki és teszteljük a terméket. 

 
Marketingstratégia 

Az ötlet kifejlesztése után egy előzetes marketingstratégia elkészítésére van 
szükség. 

 
Gazdaságossági vizsgálat 

Meg kell becsülni a minimális és maximális értékesítés nagyságát. A vár-
ható költségeket (gyártási, marketing költségek) és a nyereséget szintén meg kell 
becsülni. Célszerű kockázatelemzést végezni mielőtt belekezdenénk a termékfej-
lesztésbe. Az első néhány évben nem várható nyereség, az alatt az idő alatt térül 
meg általában a termékbe fektetett ráfordítás. Ha hosszú távon, több év átlagában 
nyereséget tud a vállalkozás realizálni és úgy értékeli, hogy képes ennyi termék 
értékesítésére, hogy az nemcsak a termékhez kapcsolódó költségeket, ráfordításo-
kat képes fedezni, hanem még nyereséget is eredményez,akkor célszerű a termé-
ket előállítani és piacra vinni. 

 
Termékfejlesztés 

Ahhoz,hogy a megfelelő ötlet termékformát öltsön, először el kell készíteni 
a prototípust, melynek még funkcionális és fogyasztói próbákon kell átesnie. 

 
Piaci tesztelés 

Ha a prototípus sikeresen átesett a különböző próbákon, kap egy megfelelő 
csomagolást, márkanevet és a marketingprogram szerint most már egy valósághű 
piaci tesztelés következhet; megvizsgálhatjuk hogyan viszonyulnak a termékhez a 
fogyasztók, kereskedők, hányan vásárolják újra a terméket és milyen a piac nagy-
sága. 

 
Piaci bevezetés 

A piaci tesztelés alapján el kell dönteni, hogy érdemes – e bevezetni a ter-
méket széleskörűen is. A termék széles körű piaci bevezetése során még döntést 
kell hozni azzal kapcsolatban, hogy: 

− Mikor : az időzítés fontos pl. régi termékünk kivonása után vagy már 
előbb, de a versenytárs termékének bevezetése előtt, után vagy vele párhu-
zamosan is történhet. 

− Hol: melyik országban, régióban, városban szeretné piacra dobni. 
− Kinek: a célpiac, a megfelelő potenciális (lehetséges) fogyasztói csoport, 

akik a legígéretesebb vásárlóink lehetnek. 
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− Hogyan: erre vonatkozóan részletes marketingtervet (hálótervet) érdemes 
készíteni; a marketing-mix elemeit felhasználva.  

 
Fogyasztói elfogadás 

A vállalatok a gyors elfogadók figyelmét próbálják felhívni a termékekre, 
akiknek véleményére odafigyelnek más fogyasztói csoportok is. 

 
Piackutatás 

A piac alapos felmérésére van tehát szükség: 
− Mi az amivel foglalkozni szeretnénk; milyen terméket akarunk előállítani 

illetve értékesíteni. 
− Ezen a területen piackutatást kell végezni és feltérképezni, hogy milyen 

kielégítetlen fogyasztói igények jelentkeznek az adott termék piacán és azt 
is meg kell vizsgálni, hogy milyen fizetőképes kereslet kínálkozik ezen a 
területen. Pontosan melyik fogyasztói csoport igényeit szeretnék kielégí-
teni. 

− Az adott termék piacán a vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy más 
vállalkozók jelen vannak (a konkurencia) és hogyan, milyen módon elégítik 
ki a fogyasztók igényeit, a mi vállalkozásunk fel tudja e venni velük 
szemben a versenyt. Ehhez a mi vállalkozásunkról is egy GYELV elemzést 
kell készíteni és a konkurens vállaltokról összegyűjtött információkkal ösz-
szevetni és felmérni, hogy mik az esélyeink velük szemben a piacon. 

− A vállalkozás elindításakor ahhoz, hogy teljesítse a fogyasztói célcsoport 
igényeit milyen erőforrásokkal kell rendelkeznie, megfelelő szakembergár-
dára van szükség. Gépek, szerszámok, a különféle berendezések és a szük-
séges tőke is rendelkezésre kell álljon. Már a vállalkozás elindításánál a 
tulajdonosok kiválasztásánál illetve a vállalkozótársak megválasztásánál is 
fontos szempont lehet, hogy megfelelő tőkével vagy szakmai és vállalkozói 
készségekkel rendelkezzenek. 

− Kik lesznek azok a vállalkozások akikkel együttműködnek a tevékenységük 
során, akiktől megvásárolják a szükséges anyagokat vagy árut. A megfelelő 
szállítók kiválasztása fontos a vállalkozás számára; ahhoz, hogy a fo-
gyasztók számára a legmegfelelőbb terméket kínálja egyáltalán nem mellé-
kes, hogy a szállító megbízható; mindig pontosan, időben érkezik az áru és 
jó minőségű. A késedelmes szállítás miatt a vállalkozás sem tudja a meg-
rendeléseit időben teljesíteni és ezért kötbért kell fizetnie vagy újabb meg-
rendeléseket veszíthet el. A nem megfelelő, rossz minőségű anyagból nem 
lehet kiváló terméket előállítani. A szállítók kiválasztásánál nagyon körül-
tekintően kell eljárni; a jó kapcsolat kiépítése ezen a területen különösen 
fontos a vállalkozás hosszú távú sikeres működése szempontjából. 

− A kereskedők, a közvetítők, akik eljuttatják termékünket a fogyasztókhoz, 
közvetlenül kapcsolatban állnak velük. Egyáltalán nem mellékes, hogy mit 
mondanak el a termékünkről a fogyasztóknak, minden szükséges informá-
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cióval rendelkezniük kell, hogy minél alaposabban tájékoztassák őket. A 
vállalkozás „a sorsát” a kereskedői kezébe adja ezzel; nagyon jó kapcsola-
tot kell kiépítenünk velük is. 
 

A tervezés 
 

A vállalkozás sikeressége függ attól, hogy mennyire reálisan tervezünk; a 
jó ötlet nem elegendő, megvalósítására csak akkor van esélyünk, ha gondos terve-
zés, elemzés előzi meg a vállalkozás beindítását. Az üzleti terv az a dokumentum. 
amely számba veszi azokat az információkat, amelyek szükségesek egy ötlet, 
elképzelés megvalósításához, röviden bemutatja a vállalkozást és ez alapján dön-
tenek a vállalkozás beindításáról. A célja, hogy megmutassa a vállalkozás valóban 
életképes-e, irányt mutat az üzlet felépítéséhez, valamint alapul szolgál a 
finanszírozáshoz is. Tartalmaznia kell a vállalkozás sikerét meghatározó piac, 
pénzügyi, műszaki és egyéb szempontokat. Az üzleti tervről a későbbiekben 
részletesen is lesz szó, most csak a vállalkozás indításához szükséges főbb tar-
talmi elemeit vesszük sorra. 

 
1. A vállalkozás bemutatása 

• szakmai ismeretek 
• várható jövőbeni helyzet 

2. Az ötlet ismertetése 
• a tevékenység bemutatása 
• a termék és a piac ismertetése 
• az üzleti partnerek bemutatása. 

3. A termék részletes ismertetése 
• a termék pontos, műszaki leírása, sajátosságai 
• hasznossága a fogyasztók számára stb,. 

4. A piaci elemzés 
• az adott termék piacának részletes bemutatása 
• a várható kereslet előrejelzése 
• a versenytársak és termékeik elemzése (GYELV) 
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5. Marketingterv 
• a termékkoncepció meghatározása 
• a termékhez kapcsolódó lehetséges árpolitika 
• értékesítési csatorna kiválasztása 
• a lehetséges promóciós elképzelések 

6. Termelés terv 
• a szükséges beruházások 
• a tevékenység folyamatának leírása 
• a megfelelő szállítói kapacitás 
• tervezett kibocsátás 

7. Pénzügyi terv 
• a tervezett árbevétel; értékesítési mennyiség, eladási ár 
• a tevékenység várható költségei, ráfordításai 
• a várható eredmény meghatározása 
• cash flow előrejelzés készítése (havi bontásban). 

8. Következtetések 
• megvalósíthatóság 
• várható kockázat 
• várható siker. 

 
Az arculat 

 
A vállalkozás vezetői az üzleti terv alapján arra a következtetésre jutottak, 

hogy elindítják tevékenységüket, érdemes kialakítani a vállalkozás arculatát is. Ha 
valóban sikeresek szeretnénk lenni, erre szükség van; nemcsak arról van szó, 
hogy a vállalkozás önmagáról tudatosan kialakít egy képet, amely része a vállal-
kozói kultúrának, de a külvilág, a fogyasztók felé is ezt kommunikálni, tudatni 
kell, hogy a piac sok szereplője közül felismerjenek, minket válasszanak. Egy 
arculattól elvárható, hogy kifejezze a vállalkozás: 

− képét: milyen a mi vállalkozásunk 
− küldetését: mit teszünk a fogyasztói szükségletek kielégítéséért 
− filozófiáját; milyen a szemléletmódunk, hogyan gondolkodunk. 

Az arculat igen összetett nemcsak a termék külső megjelenése, a csoma-
golása, de a különböző dokumentumok, marketingeszközök megjelenésének stí-
lusa, sőt a vállalkozás környezetének jellege, az alkalmazottak munkakultúrája is 
része az arculatnak.  

A vállalkozás elindításakor fontos az első benyomás, a fogyasztókban mi-
lyen kép alakul ki rólunk, ezért tudatosan próbáljuk ezt alakítani, befolyásolni. 

A vállalkozás létrehozásakor ezért fontos az elnevezése. Milyen nevet vá-
lasszunk? 
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Sok elvárást fogalmazhatunk meg egy jó cégnévvel szemben pl. legyen: 
− jól megjegyezhető, de mégis egyedi, sajátos 
− utaljon a vállalkozás alaptevékenységére 
− vizuálisan is megjeleníthető, ezért egyszerű, de azért átütő erejű, esetleg le-

védhető stb. 
 
Az arculat megjelenése igen széleskörű, csak néhány példát: 

− embléma, 
− piktogram, 
− vállalati színek 
− jellemző betűtípusok 
− nyomtatványok 
− levélpapír, névjegy, boríték 
− pecsét 
− prospektusok 
− kiállítás 
− reklámanyagok 
− öltözék, formaruha (pl. szállodákban) stb. 

 

3.3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE 

A vállalkozások- már az alapításuk során is - sok intézménnyel kell hogy 
kapcsolatban álljanak. 

 
A vállalkozás alapításakor: 
• cégbíróság  
• adóhivatal 
• bank 
• egészségbiztosítási pénztár 
• helyi önkormányzat 
• gazdasági kamara 
• ÁNTSZ, tűzoltóság, rendőrség 
• vállalkozói központ stb. 

 
A működésük során is sokszoros kihívásnak kell megfelelniük. Egyetlen 

vállalkozás sem működhet eredményesen, ha nem épít ki jó kapcsolatot a környe-
zete valamennyi elemével. 
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A vállalkozás működése során (az előbbieken kívül): 
• szállítók 
• versenytársak 
• együttműködők (kooperációs társak) 
• közvetítők, kereskedők 
• tanácsadó cégek (marketing, pénzügyi stb.) 
• fogyasztók 
• felsőoktatási intézmények, szakképző intézmények,  
• munkaügyi központ, fejvadász cégek 
• érdekképviseleti szervek stb. 

 
Magyarország az EU – csatlakozás küszöbén áll. Az Uniós tagág a vállal-

kozók számára új piaci lehetőségeket teremt, ugyanakkor a verseny erősödését 
fogja jelenteni. 

 
 

3.4. A VÁLLALKOZÁS GAZDÁLKODÁSA 

A vállalkozás, hogy elérje a célját, profitot realizáljon ehhez bizony a ren-
delkezésére álló vagyonnal gazdálkodnia kell. A létkérdés a vállalkozás számára, 
hogy jövedelme legyen. 

Hogyan érhető el a jövedelem? 
 

Ilyen egyszerű a képlet: Árbevétel – Költségek, ráfordítások = Jövedelem 
 

− Árbevétel: A vállalkozás által értékesített termékek értéke (az értékesített 
termékek mennyiségét szorozzuk a termékek eladási árával). 

− Költségek: A vállalkozás tevékenysége érdekében felhasznált termelési 
tényezők pénzben kifejezett értéke. 

− Ráfordítások: A kibocsátott anyagi javak illetve szolgáltatások bekerülési 
értéke. 

 
Minél magasabb az árbevétel és alacsonyabb a költség, ráfordítás nagysága, 

annál nagyobb a vállalkozás jövedelme. A jövedelem után még adózni kell 
(társasági adó, SZJA stb.) 

A vállalkozás eredményes működését az eredménykimutatásból ismerhet-
jük meg (nyereség vagy veszteség) egy adott gazdálkodási időszakra (pl. üzleti 
évre) vonatkozóan. 

A vállalkozás vagyoni helyzetét egy adott időpontra (fordulónapra) vonat-
kozóan a mérleg mutatja meg; az eszközök (aktívák) illetve a források (passzívák) 
állományát pénzértékben, összevontan. 
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A vállalkozás vagyona 
  
 

ESZKÖZÖK (aktívák) 
A vagyon rendeltetése, 
megjelenési formája sze-
rint vizsgálva. pl. teher-
autó, számítógép eszterga-
gép kalapács stb. 
Eszközök csoportosítása: 
− Befektetett eszközök 
− Forgóeszközök 
− Aktív időbeli elhatá-

rolások 

FORRÁKOK (passzívák) 
A vagyont származása, eredet 
szerint tekintve. pl. saját tőke, 
kötelezettségek (hitel, adótar-
tozás stb.) 
Források csoportosítása: 
Saját tőke 
− Céltartalékok 
− Kötelezettségek 
− Passzív időbeli elhatárolá-

sok 

Ugyanazt a vagyont két szempontból vizsgáltuk, így ebből következik, hogy: 
 

Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke 
 
Az eszközök csoportosítását tekintve (ha az aktív időbeli elhatárolást most 

nem vesszük figyelembe) két nagy csoport különbőztetjük meg: 
− Befektetett eszközök: a vállalkozói tevékenységet tartósan, egy éven túl szol-

gáló eszközök, pl. gépek, berendezések, épületek, bérleti jogok, licenc stb. 
− Forgóeszközök: a vállalkozói tevékenységet rövidebb ideig, egy éven belül 

szolgáló eszközök,  pl. anyagok, különféle termékek, áruk, követelések, pénz, 
stb. 

 
A források esetében (passzív időbeli elhatárolásoktól és a céltartaléktól el-

tekintve) szintén két nagy csoportot különböztethetünk meg:  
− Saját tőke: az a tőkeelem, melyet a tulajdonosok bocsátanak a vállalkozás 

rendelkezésére vagy az adott eredményből hagynak a vállalkozásban. Pl. az 
alapítói vagyon (jegyzett tőke) a vállalkozás tárgyévi eredménye (mérleg sze-
rinti eredmény) 

− Kötelezettségek: az a tőkerész, amelyet nem a tulajdonosok visznek be a 
vállalkozásba, hanem a szállítókkal, hitelezőkkel szemben fennálló, pénzér-
tékben kifejezhető tartozások, idegen források. Pl. pénzintézeti hitel, bértar-
tozás, adótartozás, váltótartozás, szállítókkal szembeni tartozás, stb. 

 
A nyereséges gazdálkodáshoz a vállalkozásnak ismernie kell, hogy milyen 

nagyságú árbevételre van szüksége ahhoz, hogy a költségeit fedezze és még nye-
reséget is tartalmazzon. 
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A szükséges árbevétel megállapításához meg kell tervezni a várható meg-
rendeléseket; mekkora az a mennyiség, amelyet a vállalkozás gond nélkül értéke-
síthet a piacon, van rá fizetőképes kereslet. Továbbá meg kell határozni az eladási 
árat is, ehhez viszont információkat kell gyűjteni. Fontos kiindulópont az árkép-
zéshez, hogy az értékesítendő termékek előállítása mennyibe kerül a vállalkozás-
nak (előállítási költség), a másik szempont, hogy a versenytársak az azonos funk-
ciójú termékeket milyen áron kínálják a fogyasztóknak. A mi termékük 
rendelkezik-e olyan plusz előnnyel, amelyért a fogyasztók hajlandók többet is 
fizetni. Az induló árat inkább magasan kell megállapítani és később csökkenteni 
mint fordítva, mert ha az alacsony árat szeretnénk emelni, azt mindig nehezebb 
megindokolni a fogyasztóknak. 

Ár = költség + profit 

Az eladási ár kialakításakor ügyelni kell arra, hogy ne csak az előállítási 
költségeket, hanem profitot is tartalmazzon. 

Az árbevételt a várható értékesítési volumen és az eladási ár ismeretében 
már meg tudjuk határozni. 

A jövedelem megállapításához ismerni kell a termelés várható költségeit is 
(az értékesítésre szánt termékek előállítása mennyibe kerül):  
− Anyagköltség: a termék előállításához szükséges anyagok, alkatrészek, szer-

számok (egy éven belül elhasználódók) 
− Munkaerő költségei: az alkalmazottak részére kifizetett munkabér, juttatás, 

ezek járulékai, 
− Épületek költségei: bérleti díj, (ha bérelt), amortizáció (ha saját épület), kar-

bantartása, felújítása, 
− Gépek, berendezések költségei: amortizáció, bérleti díj, javítás, karbantartás, 
− Energia költségek: üzemanyag, fűtés, világítás, víz stb. költségei, 
− Irodai költségek: irodaszerek, papír, nyomtatványok, telefon, posta, stb. 
− Értékesítési költségek: szállítás, marketing költségek, reklám, szóróanyagok, 

termékbemutatók, stb, 
− Pénzügyi költségek: hitelkamat, számlavezetési és kezelési díj, biztosítási 

költségek, stb. 

Fedezeti pont:  Árbevétel = Összes költséggel, nyereség nincs. 

Ez az a pont tehát, ahol éppen annyi terméket értékesítenek és olyan áron 
ami mellett az árbevétel pontosan fedezi az előállított termékek összes költségeit. 

Ha az árbevétel kevesebb mint a tevékenység költségei, akkor a vállalkozás 
veszteséges. Ha az árbevétel meghaladja a termelés költségeit, akkor nyereséget is 
tud realizálni a vállalkozás. 
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Árbevétel (Ft) 
Költség (Ft) 
 
                                                                                         Árbevétel 
 
                                                                                         Összes költség 
 
                                                     Fedezeti pont 
                    
 
 
 
                      Nyereség                       Veszteség                     Értékesítési 
                                                                                               Volumen (db) 
 

2.4.1. Ábra: Fedezeti pont 
 

Az árbevétel fedezze a költségeket és még profitot is tartalmazzon. 
Mindezek számbavétele fontos, hogy a vállalkozásunk nyereségesen működjön. 

 
Mi visz rá, hogy vállalkozzunk? 
 

 

Változás az életpályán 
Negatív hatások 
− Menekült 
− Elbocsátották 
− Megsértették 
− Dühös 
− Unatkozik 
− Középkorúak válsága 
− Elvált/megözvegyült 
 
Köztes állapot 
− Katonaságtól kikerült 
− Iskolából kikerült 
−  
Pozitív húzóerő 
− Üzlettárs 
− Befektető 
− Ügyfél 
 

A vállalkozás vonzó volta 
− Vállalkozói kultúra 
− Család 
− Ismerősök 
− Szakmai tapasztalat 
− Támogató 
 
Megvalósíthatóság 
− Pénzügyi támogatás 
− Egyéb támogatás 
− Példa 
− Modell 
− Társak 
− Támogatók 

 
Vállalkozás 

 
 

Változások az életpályán 
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Ez a kifejezés olyan lényeges eseményt jelent egy ember életében, 

amelynek következtében pályafutásában 180 fokos fordulat állt be: a korábbi 
alkalmazotti státuszból önálló vállalkozóvá lépett elő. 

 
Negatív hatások 
Olyan negatív eseményeket értünk ezen, amelyek egy embert arra 

kényszerítenek vagy ösztönöznek, hogy önálló vállalkozásba kezdjen. Az ilyen 
helyzetben került személynek nincs sok választási lehetősége. 
Menekült – A hazájából kénytelen volt elmenekülni, pl. a vietnami menekültek. 

Már régen kimutatták, hogy a menekültek köréből sok vállalkozó kerül ki. 
Elbocsátották – Ha valaki elvesztette az állását, esetleg nem akar ismét másnak 

dolgozni, hanem a maga ura akar lenni. 
Megsértették – Ha valaki úgy érzi, hogy a főnöke megalázta, a kellemetlen 

helyzetből egy új vállalkozás alapításával kerülhet ki. 
 
Dühös – Nem léptették elő vagy nem a tudásának és képességének megfelelő 

munkát végez. 
Unatkozik – A munka olyan egyhangúvá és unalmassá vált, hogy az adott 

személy egy saját vállalkozásban próbálja energiáját lekötni. 
Középkorúak válsága – Negyvenévesen úgy dönt, hogy nem akar egész 

életében másnak dolgozni. 
Elvált/megözvegyült – A magánéletben bekövetkezett ilyen változás arra 

késztetheti az embert, hogy kemény munkával próbálja pótolni a 
személyes veszteséget. 

 
Köztes állapot 

Az a korszak az ember életében, amikor el kell dönteni, hogy egy 
szakasz lezárulása után mibe kezdjen. 

Katonaságtól kikerült – A kötelező katonai szolgálat ideje lejár. Az adott sze-
mélynek el kell döntenie, hogy mihez kezdjen a jövőben. 

Iskolából kikerült – Az iskola vagy szakmai képzés a végéhez közeledik. Az 
illetőnek el kell döntenie, hogy miként akarja megkeresni a kenyerét. 

 
Pozitív húzóerő 

Ez az az eset, amikor valaki egy erős külső ösztönző hatás alapján dönt 
saját vállalkozás alapításáról. 

Üzlettárs – Házastárs vagy barát, aki arra ösztönzi az adott személyt, hogy a 
képességeiket kihasználva fogjanak össze és közösen kezdjenek 
vállalkozásba. 

Befektető – Egy potenciális befektető arra ösztönzi az adott személyt, hogy 
fogjon vállalkozásba úgy, hogy ahhoz részben vagy egészben a befektető 
ad pénzt. 
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Ügyfél – Ha az adott személy valakinek korábban dolgozott félállásban, és 
újabb munka várható, amihez a vállalkozó-jelölt teljes idejére  szükség 
lenne. 

 
A vállalkozás vonzó volta 

Ez arra vonatkozik, hogy, ilyen vonzó a vállalkozás ötlete az adott 
személy környezetében. 
 
Vállalkozói kultúra – Mennyiben ösztönzi az embereket az átlagos környezet 

(politika és vallási kultúra stb.) vállalkozások alapítására? 
Vállalkozásparti vagy vállalkozásellenes a beállítottsága? 

Család – Milyen a potenciális vállalkozó családjának hozzáállása? Pozitív? 
Van-e a családban másnak is saját vállalkozása? 

Ismerősök – Hasonló a családhoz. Milyen a potenciális vállalkozó 
ismerőseinek hozzáállása? Pozitív vagy negatív? Ezek a szempontok 
befolyásolni fogják az egyén döntését. 

Szakmai tapasztalat – Könnyen alkalmazhatóak-e az adott személy szakmai ta-
pasztalatai egy kisvállalkozás vezetésében, pl. egy kisiparos esetében? 

Támogató – Egy nagyra becsült személy, aki saját vállalkozás felállítására  
ösztönzi az egyént.  
 
A vállalkozás megvalósíthatósága 
 

Olyan szempontokról van itt szó, amelyek meggyőzik a potenciális 
vállalkozót arra, hogy saját vállalkozás beindítása reális és elérhető cél. 
 
Pénzügyi támogatás – Az indulótőke biztosítva van, vagy a vonzó pénzügyi 

feltételek győzik meg az egyént a vállalkozás kivitelezhetőségéről. 
Egyéb támogatás – Ilyen lehet például az állam vagy különböző szervezetek 

által nyújtott tanácsadó szolgáltatás, amely vállalkozásra ösztönöz és 
segítséget nyújt az indításnál. 

Példa – Ha valaki azt látja, hogy mások vállalkozásba kezdenek, azt kérdezheti 
magától: „És én miért nem csinálom ugyanezt?” 

Modell – Az adott személy egy új vállalkozásnál dolgozott és ezt használja fel 
modellül a saját vállalkozásához. 

Üzlettársak/támogatók – Korábban tárgyaltuk. 
 

Forrás: Bevezetés a vállalkozás világába  
(Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
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4. A VÁLLALKOZÁS 

A vállalkozás meghatározása, működésének feltételei, érintettek célja, kül-
detése, működési köre. 

 
 

4.1. A VÁLLALKOZÁS FOGALMA, JELLEMZŐI 

A vállalkozás egy egyedülálló gazdasági erőforrás, amely új gazdasági 
egységek létrehozásával képes új értékeket teremteni. 

  
Vállalkozás minden olyan önállóan gazdálkodó szervezet, amely saját ne-

vében és kockázatára, üzletszerűen ellenérték fejében folytat termelő, szolgáltató 
tevékenységet s hosszú távon nyereségnövelésre és tőkevagyon gyarapításra tö-
rekszik, eközben teljesíti küldetését. 
• A vállalkozások a nemzetgazdaság szereplői, önálló szervezeti, gazdasági 

egységek. 
• A vállalkozás, vállalat, üzleti vállalkozás, cég – egymás szinonimájaként 

használt kifejezések. 
 

− Jellemzői: 
• önálló gazdasági- termelő vagy szolgáltató- tevékenységet végeznek;  

javakat állít elő, szolgáltatást végez 
• a piacgazdaság más szereplőivel tranzakciókat létesít; áru – pénz 

kapcsolatban van fogyasztókkal, szállítókkal, munkavállalóival stb. 
• saját nevében kötelezettséget vállal 
• birtokol ill. rendelkezik eszközökkel és ezek forrásaival 
• képes teljes körű könyvviteli elszámolást végezni 
• célja a profitszerzés, a tőke – vagyongyarapítás 
• önálló érdekekkel, érdekrendszerrel rendelkezik 
 

− A vállalkozás működőképességének legfontosabb feltételei: 
önállóság: a vállalkozás nincs egyoldalú függésben környezete egyik ele-

mével sem 
nyereséges működés: hosszútávon) életképesség, tőkevagyon gyarapítás. A 

vállalkozás mérlegelje a nyereséges tevékenység folytatásának lehető-
ségét szem előtt tartva a profitorientált működést. 

kockázatvállalás: a vállalkozásnak előbb kell a ráfordításokat eszközölni, s 
csak később derül ki, hogy ráfordításai valóban megtérülnek-e… 

piaci megmérettetés: az ár (beszerzési, eladási) alku tárgya, elsősorban a 
piac alakítja ki. 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

29 

A vállalkozás mivel nyereségszerzés céljából folytatja tevékenységét, elé-
gíti ki a fogyasztók igényeit így a piaci megmérettetés a vállalkozásokat arra 
ösztönzi, hogy a fogyasztói igényeket új, magasabb minőségi színvonalon elégít-
sék ki, s így állandóan fejlesszék, tökéletesítsék (innovációs készség) tevékenysé-
güket.  

A vállalkozás gazdasási tevékenységének folytatása során kapcsolatba ke-
rül a gazdasági élet többi szereplőjével. 

A vállalkozás működésének érintettjei azok a személyek, szervezetek, akik 
a vállalkozással lényeges, tartós és kölcsönös kapcsolatban állnak. Megkülön-
böztetünk belső és külső érintetteket. 

 
Belső érintettek: 

a vállalkozáson belül fejtik ki tevékenyéküket, idesoroljuk a: 
• tulajdonosok 
• menedzserek 
• alkalmazottak csoportját. 
Az egyes csoportok között lehet átfedés, pl. a tulajdonos lehet menedzser is 

egy személyben, az alkalmazott pedig lehet résztulajdonosa is a vállalkozásnak. 
Céljaik, érdekeik eltérhetnek egymástól, viszont összhangba hozhatók a 

vállalkozás céljával. 
 

Külső érintettek: 
a vállalkozás tevékenységében közvetlenül részt nem vevő, a környezetébe 

tartozó személyek, intézmények, akikkel a vállalkozás kapcsolatot tart fenn. 
Ilyenek: 
• fogyasztók 
• szállítók 
• versenytársak 
• állami intézmények 
• helyi közigazgatási szervek 
• társadalmi csoportok 
• érdekvédelmi szervek 
• környezetvédők stb. 
 

4.2. A VÁLLALKOZÁS CÉLJA, KÜLDETÉSE, MŰKÖDÉSI KÖRE 

A vállalkozás alapvető célja: 
 
Hosszútávon a nyereség és vagyonszerzés (rövid távon nem mindig tud 

profitot elérni a vállalkozás, főleg egy induló cég általában a működésének kez-
detén, első 2-3 évben, a tevékenység beindítása, a termék elfogadtatása, magas 
reklám–és promóciós költségek miatt, veszteséges. Ez természetes folyamat.) 
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A vállalkozások célja a profitszerzés, ami a fizetőképes kereslet, mint fo-
gyasztói igény kielégítésén keresztül valósul meg. 

 
Egyéni célok: a vállalkozás tevékenységében résztvevő embereknek egyéni 

céljaik vannak s ezért is vesznek részt a vállalkozásban, hogy elősegítsék egyéni 
céljaik megvalósulását. 

 
Ez függ: 

• az egyén szellemi és fizikai képességétől 
• tapasztalataitól, tanulékonyságától 
• norma – és értékrendszerétől 
• mobilitásától 

 
Szervezeti célok: 

A vállalkozás szervezeti céljait úgy kell meghatározni, hogy segítse elő a 
belső érintettek egyéni céljainak megvalósulását. 

Ha a szervezeti és egyéni célok erősítik egymást, akkor segítik a szervezet 
hatékony működését. 

A vállalkozás célja a profitszerzés és ez a menedzsereknek is egyéni céljuk; 
a minél nagyobb részesedés a vállalkozás profitjából és az annál nagyobb lehet, 
minél nagyobb a vállalkozás által elért profit. Az egyéni cél és a vállalkozás szer-
vezeti célja összhangba hozható. 

 
A belső érintettek céljai: 
 
Belső érintettek Szerepe a vállalkozásban Céljaik 
Tulajdonos Tőkebefektetés Tőkemegtérülés 

Menedzser Irányítás Nyereség ⇒személyes 
jövedelem növelése 

Munkavállaló Végrehajtás 
Munkabérük növelése  
(de ez költség és profit csök-
kentő eleme) 

 
A vállalkozás küldetése a vállalat alapvető céljainak konkrét értelmezése. 

Meghatározza, hogy milyen piaci igényeket, hogyan kell kielégítenie. 
 
− A működési kör meghatározásához ismernünk kell, hogy 

• milyen fogyasztói csoport (célcsoport) 
• milyen igényét 
• milyen technológiával 
• milyen termékkel, szolgáltatással elégíti ki a vállalkozás. 

A működési kör a küldetés konkretizálása. 
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Célrendszer → Működési kör → Küldetés 
 

A működési kör segít realizálni a vállalkozás céljait, közvetíti a piaci igé-
nyeket. A vállalkozás céljainak megvalósulása a küldetés teljesítését jelenti. 

 
 

4.3. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK 

A vállalkozás indításakor felmerülő kérdések; tevékenység, tagok, vagyoni 
hozzájárulás, telephely, várható jövedelem, 

Egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, 
A vállalkozási formák csoportosítása 

 

4.3.1. Mérlegelendő kérdések 

Vállalkozzunk! 
 
Mire? Milyen formában? Kikkel?… 
Egy sor kérdés felvetődik. 
 
A vállalkozási típus kiválasztásához néhány (tételt) kérdést át kell gondol-

nunk ahhoz, hogy megfontoltan tudjunk dönteni a vállalkozási formát illetően. 
Nézzünk néhány mérlegelendő kérdést, amivel a leendő vállalkozóknak ér-

demes foglalkozniuk! 
 

• Milyen tevékenységet kíván folyatni? 
− méret; milyen mennyiségben állítja elő a terméket 
− jogszabályi korlát 
− hatósági engedély szükséges-e a tevékenységhez 

• Kik legyenek a társaság tagjai? 
− szükséges szakképesítés 
− foglalkoztatási igény 
− külföldi (részvétel) tag 

• Szükséges-e a tagok személyes közreműködése? 
A különböző vállalkozási formáknál eltérő: 

− RT: kizárt 
− KFT: nem kizárt 
− BT és KKT: kötelező 

• Mekkora legyen a működéshez szükséges vagyon? 
− gépek, berendezések (szükségesek-e a tevékenység végzéséhez?) 
− technológia alkalmazása 
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− gazdaságos üzemeltetése 
− vagyon összetétele; apport, pénz 
− jogi személyiség vagy jogi személyiség nélküli 

• Szükséges-e telephely? 
− bérelhető 
− tagi betét (apport) 

• Az elérhető jövedelem nagysága? 
− alapítás utáni évek nehézségei 
− tervezés: bevétel, kiadás, eredmény; adó, osztalék 

 
A tevékenység meghatározása: 
 

Már korábbi megfontolás tárgyát kellett hogy képezze annak eldöntése, 
hogy mi legyen a vállalkozói ötlet, a vállalkozás tárgya, azaz mire vállalkozunk. 

Mi az, amit az alapos piackutatás eredményeként a vállalkozó szeretne a 
piacon jelentkező fogyasztói igények kielégítése érdekében megvalósítani. Nem 
mellékes az sem, hogy milyen nagyságrendben kívánja előállítani az adott termé-
ket, van-e ilyen mennyiségben erre fizetőképes kereslet, azaz fogadókészség a 
piacon. 

 Nagyon fontos annak a kérdésnek is a tisztázása, hogy nincs-e akadálya az 
adott tevékenység végzésének. 

Az Igazságügyi Minisztérium közleményét érdemes föllapozni, amely tar-
talmazza azokat a tevékenységeket, amelyeket csak állami szervek végezhetnek 
ill. amelyek engedélyhez kötöttek. 

 
A tiltások azokra a tevékenységekre vonatkoznak, amelyek a koncepciós 

törvény hatáskörébe tartoznak, pl. energiatermelés, -szállítás, bányászati kutatás, 
kitermelés, közútépítés, hasadóanyagok előállítása, forgalmazása stb. 

 
Engedélyhez kötött tevékenységek általában azok, amelyre valamilyen 

speciális szakmai ismeretet követelnek, pl. ügyvédi tevékenység vagy az egész-
ségügy területén. 

Bizonyos tevékenységek végzését úgy engedélyezik, ha a vállalkozó maga 
ill. az alkalmazottja rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, pl. fodrász, sza-
kács, idegenvezető, autószerelő, kőműves stb. 

Tisztázni kell azt is, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges-e valami-
lyen hatósági engedély, pl. tűzvédelmi, rendőrségi, közegészségügyi-járványügyi 
stb. 
 
Kik lehetnek a társaság tagjai? 
 

Ez a kérdés mérlegelendő több szempontból is; egyrészt kik azok, akikkel 
szívesen együttműködnénk (bizalmi, vagyoni hozzájárulás, alkalmassági szem-
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pontok), másrészt a szükséges szakképesítés biztosítása miatt is. A külföldi tag 
felvétele a vállalkozásba, a vagyoni hozzájárulás mértéke, módja alapján a vállal-
kozás számára kedvezőbb adózási feltételeket biztosítana. 
 
A személyes közreműködés felmérése 

 
A társaság tagjai által kifejtett munkavégzés köre, mértéke a vállalkozás 

érdekében (pl. a vállalkozás képviselete, vezetése, szervezési feladatok stb.) meg-
határozandó, hiszen ez a foglalkoztatás szerkezetét is befolyásolhatja. 

Egyes társasági formáknál maga a társasági törvény is meghatározza az Rt. 
esetében kizárja, míg KFT-nél már nem kizárt, lehetséges és a jogi személyiség 
nélküli társaságoknál kötelező a tagok személyes közreműködése (KKT-nél a 
tagok BT esetében a beltag). 

A vállalkozás működéséhez szükséges vagyon felmérése is fontos. Milyen 
gépek, berendezések, felszerelések ill. milyen technológia szükséges a tevékeny-
ség végzéséhez. Milyen nagyságban (pl. hány db terméket kívánunk előállítani) 
tervezzük a tevékenységet folytatni és e mellett gazdaságosan üzemeltethetők-e a 
gépek, berendezések. 

A vállalkozás elindításához, működéséhez nemcsak gépekre, berendezé-
sekre de pénzre is szükség van. 

Mérlegelni kell azt is, hogy a vagyoni hozzájárulás, a tagok által a vállal-
kozás rendelkezésére bocsátott vagyon elegendő lesz-e a vállalkozás üzemelteté-
séhez vagy idegen tőkét, hitelt is igénybe kell venni. 

 
A vagyoni hozzájárulás lehet a pénzbetét mellett apport (pl. ingatlan, gé-

pek, eszközök, szoftver, szabadalom stb.). 
A jogi személyiségű vállalkozási formák esetében a törvény meghatározza 

az alaptőke minimumát (pl. KFT: 3 millió Ft, RT: 20 millió Ft) amit az alapítók-
nak figyelembe kell venni, s egy részének már alapításkor rendelkezésre kell, 
hogy álljon s későbbi ütemét is előírják. 

A többi vállalkozási forma esetében sem az induló vagyon mértékét, sem 
összetételét, ütemezését nem határozza meg jogszabály. 

 
A telephely kérdése is fontos szempont lehet. 
 
A vállalkozás tevékenysége pl. nem zárhatja ki azt a megoldást sem, hogy 

valamelyik tag családi házában erre a célra elkülönített, műszaki szempontból 
leválasztott helyiségek szolgáljanak a vállalkozás tevékenységének folytatásához. 
A tevékenység jellege viszont ha úgy indokolja, telephelyre van szükség, érdemes 
fontolóra venni a helyszín megválasztásához a következő szempontokat; jól meg-
közelíthető legyen – gyakori szállításnál ez lényeges kérdés, a nagysága, központi 
elhelyezkedése akár promóciós célokat is szolgálhat (feliratok, hirdetőtáblák). 
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Nem mellékes az sem, hogyan tudunk telephelyre szert tenni, például az 
egyik tag vagyoni betétként a vállalkozás rendelkezésére bocsátja vagy bérelhe-
tünk is egyet csak akkor ennek költségeivel számolnunk kell. 

 
Meg kell tervezni a vállalkozás által megtermelt várható jövedelmet. 
 
Az indulás első évei általában anyagilag megterhelők a vállalkozások szá-

mára. A szükséges eszközök, ha nem álltak apportként rendelkezésre alapításkor, 
akkor ezek beszerzése. A tevékenység beindítása, a kapcsolatok kiépítése, értéke-
sítési csatornák kialakítása, a vállalkozás és termék vagy szolgáltatás megismer-
tetése a leendő fogyasztókkal, partnerekkel és sorolhatnánk még az ilyenkor fel-
merülő költségeit az induló vállalkozásnak, nem beszélve az alapítás nem kevés 
költségéről. A kezdő vállalkozások első 2-3 évének eredménye „elfogadhatóan” 
veszteséges szokott lenni és a későbbi évek jövedelmi mutatói alapján már meg-
bízhatóbb módon lehet megítélni a vállalkozás működésének eredményességét. 

Az aktuális piaci viszonyokat (konkurencia által alkalmazott árak) figye-
lembe véve milyen bevételt remélhetünk. A várható költségeket is tételesen meg 
kell tervezni (anyagköltség, bérköltség, bérjárulékok, bérleti díj, banki, biztosítási 
díj stb.) 

A várható eredmény terhére társasági adót is és a tagoknak fizetendő osz-
talékot is figyelembe kell venni. 

Mindezek ismeretében a vállalkozni kívánó tagok is eldönthetik, hogy tő-
kéjüket a vállalkozásba fektetik be, vagy valamelyik pénzintézetnél helyezik el. 

Mindezen kérdések megfontolása után döntenünk kell, hogy milyen vállal-
kozási formát választunk a tevékenység folytatásához. 

Ma Magyarországon bárki vállalkozhat, az állampolgárok alanyi joga, ha 
valamilyen kizáró körülmény nem gátolja ebben. A szabad vállalkozás nemcsak 
profitot jelent, hanem felelőséggel és anyagi kötelezettségvállalással is jár. A 
vállalkozásokat jogilag ezért úgy szabályozták, hogy a szabad vállalkozás elvét ne 
sértsék meg, de az anyagi felelősség számon kérhető legyen, így bizonyos korlá-
tokat is beépítettek a szabályozás rendszerébe. 

 

4.3.2. Egyéni vagy társas vállalkozás? 

Vállalkozni alapvetően kétféle formában lehet; egyéni vagy társas vállal-
kozásban. Mindkét vállalkozási formát külön törvény szabályozza. Egyéni vállal-
kozásokra az 1990. évi V. vállalkozói törvény, míg a társas vállalkozásokra az 
1997. évi CXLIV társasági törvény vonatkozik. Változásukat folyamatosan fi-
gyelemmel kell kísérni. 

Ha valaki egyedül vállalkozik, mint természetes személy, egyedül kell 
döntenie a vállalkozás ügyeiben, nem kell másokkal egyeztetnie, a nyereségen 
sem kell másokkal osztoznia, viszont a tartozások rendezése egyként érinti a ma-
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gánszemélyt és a vállalkozást is. A felelősséget is egyedül kell vállalnia, sőt így a 
pénzügyi lehetőségei is korlátozottak. 

Magyarországon az egyéni vállalkozások a legnépszerűbbek. 2000-ben a 
KSH adatai alapján az 1 143 642 működő gazdasági szervezet közül 667 185 volt 
egyéni vállalkozás, ez 58,3%-nak felel meg. A társas vállalkozások száma 397 
058 volt, ez 34,7%-nak felel meg. 

 
Miért ilyen népszerűek az egyéni vállalkozások? 

 
Ezt a vállalkozási formát a legkönnyebb alapítani, a legkevesebb költség-

gel jár. Sokféle tevékenységet végezhet, csak egy személy tulajdonában van a 
vállalkozás. 

Hátrányai közé sorolhatjuk, hogy a vállalkozó felelőssége korlátlan, tehát 
a tulajdonos saját vagyona is bevonható a tartozások rendezésébe. 

 Kisebb mérete miatt igazán nagy megrendeléseket nem tud elvállalni, így 
lehetőségei korlátozottak. 

Vállalkozhatunk társakkal is, így valamelyik gazdasági társasági formát ki-
választjuk (a szövetkezetektől most eltekintünk). Így már a döntéseket közösen 
kell meghozni és a felelősséget is vállalni, a pénzügyi lehetőségek is nagyobbak 
lehetnek. A közös döntések meghozatala előtt viszont egyeztetni kell a társakkal, 
meg kell bízni a partnerben, jól együttműködni, a nyereségen osztozni kell stb. 

 
A cégek 

 
A gazdasági társaságok: cégek. (Egyéni vállalkozó is lehet cég, de ehhez 

külön be kell jelentkeznie a cégbíróságon) 
 
A cég az a jogi személy vagy magánszemély, amely meghatározott név 

alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat s e nevet aláírásul használja. 
A cégeknek saját, önálló, felvett nevük van. 

 
A cégnév szerepe: 

− biztosítja a beazonosíthatóságot, 
− megkülönböztet 
− segít az ismertté válásban 
− kifejezi a társság formáját (BT, KFT, RT stb.) 
− A cégnév alatt szerez a társaság saját részére jogokat és vállal 

kötelezettségeket. 
 

A gazdasági társaságok formái 
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Jogi személységek Jogi személység nélküli 
Részvény Társaság Betéti Társaság 

Korlatolt Felelősségő Társaság Közkereseti Társaság 
Egyesülés  

Közös Vállalat  
 

A gazdasági társaságok egy része jogi személyiséggel rendelkezik, perké-
pes – a társaság a polgári jogviszony alanya lehet; anyagi, vagyoni felelősség, 
perelhető, pert indíthat, maga a társaság szerezhet vagyont, szerződést köthet. 
 
 

4.3.3. Vállalkozási formák csoportosítása 

Szervezeti forma szerint:  
− egyéni vállalkozások 
− társas vállalkozások 

I. gazdasági társaságok 
• részvénytársaság (Rt) 
• korlátolt felelősségű társaság (Kft) 
• közös vállalat 
• egyesülés 
• betéti társaság (Bt) 
• közkereseti társaság (Kkt) 

II. szövetkezetek 
 
A vállalkozások mérete alapján 
− kisvállalkozás (mikro vállalkozás) 
− közepes vállalkozás 
− nagyvállalkozás 
 
A vállalkozások tulajdonformája szerint: 
1. származási hely alapján 

− külföldi 
− hazai tulajdon 

2. a források eredete szerint: 
− magántulajdon 
− állami tulajdon 
− önkormányzati tulajdon 
− szövetkezeti tulajdon 
− egyéb (pl. alapítványi) 
− vegyes (magántulajdon, állami tulajdon stb.) 
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A tevékenységi kör (profil) szerint: 
− kereskedelmi 
− mezőgazdasági és erdőgazdálkodás 
− ipari 
− közlekedési 
− pénzintézeti 
− oktatás stb. 

 
A vállalkozási formákat tekintve Magyarországon az egyéni vállalkozások 

a legközkedveltebbek, utánuk a betéti társaságok - kis családi jellegű társasági 
forma - hasonló a KKT is. Mindkét társasági formára igaz, hogy jogi személyi-
séggel nem rendelkezik, tagjai felelőssége (hasonlóan az egyéni vállalkozáshoz, 
egyetemleges és korlátlan, kivéve a Bt kültagját, aki tőkével (csendes társ) száll 
be a vállalkozásba, korlátolt a felelőssége (bevitt vagyon erejéig). 

A jogi személyiségű társaságok közül a Kft a legnépszerűbb, majd az Rt 
követi. Közép- és nagyvállalati formát jelentenek, a jogszabályok a legrészlete-
sebben szabályozzák az alapításukat, megszüntetésüket és a működésüket is. 
Mindkét társasági formában a tagok felelőssége korlátolt, a befektetett tőke mér-
tékéig terjed. Mégis közel negyvenszer több Kft működik ma Magyarországon, 
mint Rt. Ez talán azzal is összefügg, hogy egy Kft-t alapítani kevesebb tőkével is 
lehet – kötelező induló tőke minimum:  3 millió Ft, míg Rt esetében 20 millió Ft 
szükséges – és az alapítási költségek is a Kft esetében alacsonyabbak. Kft-ben a 
tagok is közreműködhetnek a tevékenység végzésében, irányításában. 

 
A vállalkozások méretét általában: 
− a vállalkozás vagyona (mérleg főösszeg),  
− a vállalkozás forgalma (nettó árbevétele) és  
− a foglalkoztatottak átlagos létszáma alapján  
− sorolhatjuk be kis-, közepes- és nagyvállalkozási kategóriába. 

A rendszerváltást követően a kis- és középvállalkozások alakultak a legna-
gyobb számban majd ez a gyors növekedés megtorpant a ’90-es évek közepére. 
Ezek a vállalkozások sokkal érzékenyebbek a gazdasági helyzet alakulására, mert 
kevesebb tőkével rendelkeznek, az adók kedvezőtlen hatása, a hitelkamat nagy-
sága, a konkurencia versenye ez mind erőteljesebben érinti a kisvállalkozókat, 
mint a nagyvállalkozásokat, akiknél nagyobb a túlélés esélye. 

Szinte valamennyi tulajdonforma megjelenhet a különböző vállalkozási 
formákban és fordítva is igaz. 

A társas vállalkozások tulajdoni összetételüket vizsgálva túlnyomórészt 
(közel 90%) kizárólag magántulajdonban vannak. 

A vállalkozásokat vizsgálhatjuk tevékenységi körük szerint is. Mivel egy 
vállalkozás többféle tevékenységet is folytathat, ezért az alaptevékenység, a profil 
alapján soroljuk be a vállalkozásokat a megfelelő nemzetgazdasági ágba. Érdekes, 
hogy a legtöbb vállalkozás kereskedelemmel foglalkozik. 
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A vállalkozások közül előbb a társas vállalkozásokkal foglalkozunk, majd 
az egyéni vállalkozásokat is áttekintjük, ezt rendkívüli népszerűségük indokolja. 
A társas vállalkozásokon belül a szövetkezeket nem vizsgáljuk, csak a gazdasági 
társaságokkal foglalkozunk. 

 
− A továbbiakban a gazdasági társaságok (gt) közül részletesen a 

• részvénytársasággal 
• korlátolt felelősségű társasággal 
• betéti társasággal 
• közkereseti társasággal 

és ezek közül is kiemelten a Kft-vel foglalkozunk. 
 

A társas vállalkozások után áttekintjük az egyéni vállalkozások létrehozá-
sára vonatkozó legfontosabb előírásokat. 
 
 

4.4. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK (GT) 

4.4.1. A gazdasági társaságokról általában 

A gazdasági társaság: 
− fogalma 
− jellemzői 
− alapítása 
− a tevékenység végzése 
− társasági szerződés 
− vagyoni hozzájárulás 
− előtársaság 
− cégbejegyzés 
− a társaság szervei; tisztségviselők, taggyűlés 
 
Fogalma: 

Gazdasági társaságot a gazdasági tevékenység üzletszerű folytatására kül-
földi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok alapíthatnak. 

Lehet zárt ill. nyílt alapítású és működésű, valamint létezik egyszemélyes 
gazdasági társaság is (Kft, Rt). 

 
Jellemzői: 

− gazdasági tevékenységet végez (termelő vagy szolgáltató) 
− profitszerzés, tőkevagyon gyarapodás a célja 
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− a gazdaság önálló jogalanyai saját cégnevük alatt 
− a szükséges tőkevagyont tagjai adják (pénz és apport formában) 
− a társaság a vagyonával felel a vállalt kötelezettségeiért 
− a társaság eredményén (nyereség, veszteség) előre meghatározott módon és 

arányban osztoznak a társaság tagjai 
 

Kik alapíthatnak gazdasági társaságot? 
• jogi személyek (Kft, Rt) 
• jogi személyiség nélküli gt (Kkt, Bt) 
• külföldi és belföldi természetes személy 
• állam 

 
− A gt alapításához legalább 2 tag szükséges (kivétel Kft, Rt) 

• korlátlanul felelős tagja a gt-nek nem lehet kiskorú személy, Kkt és 
Bt és természetes személy egyidejűleg csak egy vállalkozásban lehet 
korlátlanul felelős tag (pl. egyéni vállalkozó – korlátlan felelős, így 
nem lehet Kkt tag és a Bt-nek sem beltagja, és egy Bt beltag Kkt-nak 
már nem lehet tagja) 

• egyszemélyes társaság nem lehet egy másik gt egyedüli tagja ill. rész-
vényese 

• külföldiek részvételére eltérő szabályokat állapíthatnak meg más jog-
szabályok 

 
− A tevékenységek végzésére vonatkozóan 

• bizonyos gazdasági tevékenységek csak meghatározó gt-i formában 
végezhetők (pl. pénzügyi tevékenységek csak Rt vagy szövetkezeti 
formában – pénzintézeti törvény szabályozza) 

• a gazdasági tevékenyég folytatását működési engedélyhez köthetik – 
pl. önkormányzati rendelet értelmében 

• a gazdasági tevékenység folytatását képesítéshez kötheti a jogszabály 
(személyesen közreműködő tag, alkalmazott ill. tartó polgári jogi 
szerződés alapján a gt javára tevékenységet végez és a képesítési kö-
vetelményeknek közülük valaki megfelel) 

• hatósági engedély szükséges a tevékenység folytatásához 
 
Társasági szerződés 

 
gazdasági társaságok társasági szerződés 
egyszemélyes gt (Kft, Rt)
zártkörűen működő Rt alapító okirat 

nyilvánosan működő Rt alapszabály 
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• valamennyi tagnak alá kell írnia (Rt esetében alakuló közgyűlés fo-
gadja el) 

• közjegyző közokiratba foglalja, vagy ügyvéd, jogtanácsos 
ellenjegyzi. 

 
− Meg kell határozni; 

• gt cégnevét, székhelyét 
• gt tagjait, nevét, lakóhelyét (kivéve részvényesek) 
• gt tevékenységi körét (TEÁOR  és megnevezése) 
• gt jegyzett tőkéje, a tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre 

bocsátásának módját, idejét 
• cégjegyzés módját (önállóan, együttesen) 
• vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét 
• a gt időtartamát (ha nem rendelkezik, akkor határozatlan időre jön 

létre) 
• s amit az adott gt forma esetében még a törvény kötelezően előír 

 
− Vagyoni hozzájárulás 

• pénzbeli 
• nem pénzbeli (apport) betét 

 
Valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges. 
A gt-k egyes formáira nézve a vagyoni hozzájárulás szerkezetét (pénzbeli 

és nem pénzbeli arányát) a társasági törvény. meghatározhatja. Pl. Kft esetében 
alapításkor a pénzbetét összege nem lehet kevesebb a törzstők 30%-ánál és 1 
millió Ft-nál. 

A korlátozott felelősségű társaságoknál a jegyzett tőke legkisebb mértékét a 
törvény írja elő. (Pl. Kft esetében 3 millió Ft, Rt esetében 20 millió Ft) 
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Nem pénzbeli hozzájárulás 
• értékét könyvvizsgáló állapítja meg (de alacsonyabb értéken a tagok 

szerepeltethetik) 
• a tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított 5 éven át helytállni 

köteles a gt felé 
• a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a tag az ott 

megjelölt időpontig nem teljesíti →gt felhívást küld 30 napos határ-
idővel →a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését 
jelenti →az okozott kárért a tag a PTK szabályai szerint felel 

 
− Előtársaság 

 
A gt létrehozását az alapdokumentum (társasági szerződés) ellenjegyzését, 

elfogadását követő 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. Amíg a cég-
bíróság jóváhagyja a társaság megalakulását (törvényességi felügyelet; a benyúj-
tott dokumentumok ellenőrzése az előírt jogszabályoknak való megfeleltetése és 
határozatot hoz a cégbírósági bejegyzéséről) addig is működhet a gt, mint 
ELŐTÁRSASÁG. 

Tehát a létrehozni kívánt gt működhet a társasági szerződés ellenjegyzésé-
nek napjától a cégbíróságon történő cégbejegyzésének napjáig, mint előtársaság, 
jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Kijelölt tisztségviselői annak nevé-
ben és javára járnak el, az ügyleteit tükröző dokumentumokra fel kell vezetni a 
záradékot, hogy „bejegyzés alatt”. Az előtársaság a cégbejegyzésig hatósági en-
gedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. A létrehozandó gt-re vonatkozó 
irányadó szabályokat kell alkalmazni: 

• előtársaság tagjai nem változhatnak 
• társasági szerződést módosítani nem lehet 
• tag kizárása nem kezdeményezhető 
• megszűnés (jogutód nélkül) ill. átalakulás (közhasznú társasággá) 

nem határozható el 
• ha a cégbejegyzését elutasítják, a gt köteles megszüntetni tevékenysé-

gét →a gt vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen 
felelősek a gt kötelezettségeiért 

 
− Cégbejegyzés 

 
Közérdek, hogy a gazdasági életben olyan gazdálkodó szervezetek vegye-

nek részt, amelyek törvényes keretek között jöttek létre és így működnek. Ennek 
érdekében a társasági törvény általánosan, minden gt-i formára kiterjedően előírja, 
hogy működésük felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. A 
cégbíróság törvényességi felügyelete végigkíséri a gt működését az alapítástól 
kezdve a megszűnésig. A cégbejegyzés nem egy formális eljárás, nem pusztán 
nyilvántartásról van szó: vizsgálja, hogy pl. a gt alapítása, a társasági szerződés 
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rendelkezései, a bejegyzéshez szükséges dokumentumok – pl. a taggyűlési jegy-
zőkönyvben, szervezeti, működési szabályzatokban foglaltak – nem ütköznek-e 
jogszabályba, ill. annak kötelező erejű előírásaiba. 

A gt alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 
napon belül (bejegyzés és a közzététel miatt) be kell jelenteni a területileg illeté-
kes cégbíróságnak. Ha alapítási engedélyre is szükség van, akkor kézhez vételétől 
számított 30 napon belül kell a cégbírósági bejelentést megtenni. 

Valamennyi gt a cégbejegyzéssel nyeri el jogalanyiságát. A cégbíróság a 
bejegyzésnél a törvényességet mérlegeli és nem vizsgálja a vállalkozás gazdasá-
gosságát. A gt a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A 
cégbejegyzésnek a törvényességi ellenőrzés mellett gyakorlati szempontjai is 
vannak, ilyen pl. a forgalombiztonság. A hitelezők védelme miatt is fontos, hogy 
a gt lényeges adatai – neve, székhelye, tevékenysége, vagyona, tisztségviselői, 
tagjai – mások számára is hozzáférhetőek, megismerhetőek, nyilvánosak legye-
nek. 

 
A nyilvánosság megjelenési formája: 

 
− a cégnyilvántartás és 
− a közzététel 

 
A cégnyilvántartás nyilvános, azaz a cégjegyzékből, az ügyiratokból bárki 

kérhet felvilágosítást, feljegyzést készíthet ill. megtekintheti őket (cégkivonat, 
cégbizonyítvány).  

A közzététel azt jelenti, hogy tényeket, adatokat bárki számára hozzáfér-
hetően kell közölni. Ezt a cégbíróság hivatalból közzéteszi a cégjegyzékbe be-
jegyzett adatokat a Cégközlöny című hivatalos lapban. Másrészt a gt-nek is köte-
lessége, hogy bizonyos adatokat az általa megjelölt sajtótermékben 
nyilvánosságra hozzon, pl. Rt közgyűlésének összehívása. Ez a nyilvánosság per-
sze nem lehet teljes körű, mert pl. a gt számára lehetnek üzleti titkot képező in-
formációk (pl. egy technológiai újítás, marketingkutatás eredményei) amelyek 
közzététele hátrányosan érintené a gt-t az üzleti életben. 

A bejegyzés megtagadása esetén létre nem jöttnek tekintendő a gt, a meg-
kezdett tevékenységet azonnal meg kell szüntetni. A tevékenység megszűnéséig 
eltelt időben keletkezett kötelezettségekért valamennyi tag egyetemleges, korlát-
lan felelősséggel tartozik. 

 
− Hiánypótlás: 

 
Ha az alakuló gt a cégbíróságra valamilyen a bejegyzéshez szükséges do-

kumentumot nem csatolt, vagy hiányosan, nem megfelelő módon töltötte ki, a 
cégbíróság felszólítja hiánypótlásra. A megadott határidőn belül pótolni kell a 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

43 

szükséges iratokat és kérni a cégbejegyzést. Ha nem történik meg a hiánypótlás az 
előírt határidőn belül, akkor a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést.  

 
− A gt testületei, tisztségviselői: 

 
• taggyűlés 
• tisztségviselők – ügyvezetők 
• felügyelő bizottság 
• könyvvizsgáló 

 
A gt-k legfőbb szerve a gt tagjainak gyűlése: 

• Kkt és Bt: tagok gyűlése 
• Kft: taggyűlés 
• Rt: közgyűlés 
• közös vállalat: igazgatótanács 

 
Minden gt tag joga, hogy részt vegyen a taggyűlés tevékenységében. Egy-

személyes gt esetében nem működik taggyűlés. 
 

− A taggyűlés: 
• a hatáskörébe (lásd az adott gt-re vonatkozó rendelkezéseket a társa-

sági törvény) tartozó kérdésekről dönt 
• ha az ülésre szóló meghívóban szereplő napirendi kérdésektől való 

eltérés csak egyhangú hozzájárulással lehetséges 
• határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg (nem mindig szavaz-

hat minden tag) 
• a gt alapításakor az alapítók a társasági szerződésben jelöli ki : 

a vezető tisztségviselőket 
a felügyelő bizottság tagjait 
a könyvvizsgálót 

(később a taggyűlés választhatja őket) 
• a társasági szerződés módosításáról a gt taggyűlése határoz (a társa-

ság jogtanácsosa is ellenjegyezheti), 30 napon belül a változást be 
kell jelenteni a cégbíróságnak. 

 
A gt-k ügyvezetését a vezető tisztségviselők látják el. 
 
− Vezető tisztségviselő: 

• csak természetes személy lehet 
• csak személyesen láthatja el feladatát (képviselettel nem) 
• egy személy csak 3 gt-nél választható meg (új tisztsége esetén 

tájékoztatni kell a többi gt-t írásban és 15 napon belül) 
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• határozott időre szól 
• a megbízás időtartamát a társasági szerződésben kell kijelölni, ha nem 

5 évre szól (és legfeljebb 5 évre szólhat) 
• a megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre 
• újraválasztható 
• visszahívható 
• a megbízás ellátásáért díjazásban részesülhet 
• bármikor lemondhat – de ha a gt működőképessége indokolja, ez csak 

a 60. napon lép hatályba 
 

− Kötelezettségük: 
• a gt alapítást, változásokat stb. a cégbíróságra bejelenteni (korlátlan, 

egyetemleges felelősség) 
• a gt üzleti ügyeit üzleti titokként kezelni 
• a tagok felé felvilágosítást adni a gt ügyeiről 
• munkáltatói jogok gyakorlása 
• a gt ügyvezetését fokozott gondossággal, a gt érdekeinek elsődleges-

sége alapján kötelesek ellátni (megszegése esetén PTK szerint) 
 

− Nem lehet vezető tisztségviselő: 
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre 

ítéltek 
• valamely foglalkozástól jogerősen eltiltottak 
• a gt a felszámolás elrendelését megelőző 2 évben legalább 1 évig ve-

zető tisztséget töltött be 
• ha hivatalból törölt gt-nél vezető tisztségviselő volt a megelőző évben 

– még 2 évig (a cégjegyzékből való törlést követően) nem lehet más 
gt-ben vezető tisztségviselő 

 
Felügyelő bizottság megválasztását meghatározza: 
 
• a gt tagjainak száma 
• tevékenység jelentősége, jellege 
• az alapítók ha szükségesnek látják 
• a társasági szerződésben fel kell tüntetni 
• a gt működésének ellenőrzését végzi 
• tagjai 3-15 fő között 
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Kötelező létrehozni: 
• Rt esetében 
• Kft esetében, ha törzstőkéje meghaladja az 50 millió Ft-ot, ha a gt a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves 
átlagban a 200 főt meghaladja 

 
Feladata: 
• a gt taggyűlése részére ellenőrzi az ügyvezetést 
• a gt könyveit, iratait megvizsgálhatja 
• a beszámolóról, adózott eredmény felhasználásáról a felügyelő bizott-

ság írásbeli jelentése alapján határoznak 
• tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gt-nek az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott kárért 
• testületként működik, elnököt választ, határozatait szótöbbséggel 

hozza (legalább 3 tag jelen van ill. 2/3-os) 
 
Cégjegyzés 
 
• a gt törvényes képviseletét 3. személlyel szemben a vezető tisztségvi-

selők látják el 
• a cégvezető feladatát önállóan látja el ill. a vezető tisztségviselők még 

2 képviseleti személy együttesen 
• az iratokat a gt cégneve alatt saját névaláírásukkal látják el 

 
Könyvvizsgáló 
 
• választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel 
• határozott időre, legfeljebb 5 évre választható 
• megválasztása után (társasági szerződésben is megnevezni) a gt 

szerződést köt vele (PTK) 
• személyi összeférhetetlenségi előírások betartása 
• kötelező választani: 

Rt-nél 
Kft-nél, ha a törzstőke 50 millió Ft-ot meghaladja 
egyszemélyes Kft-nél 

• ha a törvény előírja (Számviteli törvény) 
• ha a gt taggyűlés így dönt 
• betekinthet a gt könyveibe, felvilágosítást kérhet , üzleti titokként ke-

zeli az információkat 
A gt átalakulásáról, megszűnéséről később lesz szó. 
A továbbiakban néhány gazdasági társaságot tekintünk át. 
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Az eddig ismertetett általános, valamennyi gt-re vonatkozó rendelkezések 
után már csak néhány kiemelt gt-re vonatkozó egyéb szabályozásokat tekintünk 
át, ami az adott cégre érvényes. 

 
A gazdasági társaságok 

 
• KFT –(részletesen) 
• RT 
• BT 
• KKT 

 
Az egyes gazdasági társasági formák részletesen: 
 

4.4.2. A Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT) 

fogalma 
alapítása 
társasági szerződése 
szervezete 

 
A korlátolt felelősségű társaság világszerte az egyik legrugalmasabb, leg-

népszerűbb társasági forma. Alkalmas néhány fős családi vállalkozások ill. kiter-
jedt, tőkeerős vállalkozások részére is megfelelő működési keretet biztosít. 

Jogi személyiséggel rendelkezik, viszont az Rt-nél mind szervezetét, mind 
jogi szabályozását tekintve lényegesen egyszerűbb. Jellemző rá a Rt. tőkeegye-
sülés jellege, viszont a Kkt és Bt-hez hasonlóan kötődik a tagok személyéhez. Kft 
alapítása akkor kifejezetten indokolt, ha néhány tag kíván viszonylag nagyobb 
vagyont egyesíteni – egy középvállalati forma. Nem válik el élesen a tulajdonosi 
jogokat gyakorló szerv és az ügyvezetést ellátók személye. Az Rt személytelensé-
gével szemben itt a tagok a vállalkozást igazán a magukénak érezhetik, hiszen a 
gt-ban gazdasági tevékenységet is végezhetnek. 

A Kft előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőke) 
alapítható. A gt tagjainak kötelezettsége a társasági szerződésben meghatározott 
törzsbetétek ill. egyéb vagyoni hozzájárulások szolgáltatására terjed ki. A társaság 
kötelezettségeiért a tag nem felel. Tehát a tag magánvagyona a társaság vesz-
teségeinek rendezésébe nem vonható be. A társaság felelőssége viszont nem kor-
látozott, mert mindenkori teljes vagyonával, korlátlanul felel a vállalt 
kötelezettségeiért. 

A társaság alapításához legalább két tag szükséges (kivéve egyszemélyes 
Kft) és kötelező a zártkörű alapítás; tilos a tagok toborzása, a nyilvánosság kizá-
rásával a tagok egymást megkeresve, megállapodva hozzák létre a Kft-t. Megala-
kulása társasági szerződéssel történik, melynek vannak a törvény által meghatáro-
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zott kötelező tartalmi elemei ill. lehetőség van arra, hogy a társaság önállóan is 
szabályozni kívánt kérdéseket is szerepeltessen. 

 
A társasági szerződésben meg kell határozni: 

− A gt törzstőkéjét és a tagok törzsbetétjének mértékét 
− Az alapításkor még be nem fizetett pénzbetét módját, idejét (legalább 1 

éven belül valamennyi pénzbetétet be kell fizetni) 
− A tagok szavazati jogának mértékét 
− Az első ügyvezető(k), felügyelő bizottság tagjainak ill. a könyvvizsgáló ne-

vét 
− A cégjegyzés módját 

 
Egyéb kérdésekről is rendelkezhet szükség szerint, pl. a nem pénzbeli be-

tétekről és azok értékéről stb. 
A társaság törzstőkéje a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzs-

tőke összege nem lehet kevesebb 3 millió Ft-nál. Alapításnál a pénzbetétek 
összege nem lehet kevesebb mint a törzstőke 30%-a és legalább 1 millió Ft. A 
tagok törzsbetéte pénzbeli és nem pénzbeli betétből is állhat, különböző nagyságú 
lehet, de nem kevesebb 100 000 Ft-nál (10 000 Ft-tal osztható lehet csak), minden 
tagnak egy törzsbetétje van, de egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet. 

 
A társaság bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem 

benyújtásáig 
a nem pénzbeli betétet teljes egészében a gt rendelkezésére bocsátották 
a pénzbeli betétnek legalább a felét és összesen mintegy egymillió Ft-ot a 

társaság számlájára befizették 
Ezen feltételek teljesítését az ügyvezetőnek igazolnia kell a cégbíróság felé, 

valamennyi tagnak alá kell írnia és az ügyvéd ellenjegyzi. 
 

Üzletrész 
 
Az egyes törzsbetétek értékének a Kft-nél meghatározó jelentősége van, 

ehhez igazodik a tagsági jogok mértéke is. Tagsági jogok jelentenek egyrészt 
szavazati jogot a taggyűlésen és vagyoni jogokat, a társaság vagyonából megillető 
hányadot ill. a nyereség felosztható részéből való részesedést. Általában a tagok 
törzsbetéteihez igazodik az üzletrészek mértéke is. Azonos mértékű üzletrészhez 
azonos tagsági jogok fűződnek, viszont a társasági szerződésben meghatározva 
ettől el lehet térni. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet az adott társaságban, 
ennek nagysága viszont különböző lehet. Ha a tag egy másik gt tag önálló üzlet-
részét megszerzi, ezzel az eredeti ületrésze megnövekszik az átvett üzletrésszel. 
Minden üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, de a szavazati jogot, pl. közös 
képviselő útján gyakorolhatják és a kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 
Átruházható, a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak. 
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Dolgozói üzletrészt is létesíthet a Kft, erről a társasági szerződésben kell 
rendelkeznie és csak a törzstőkén felüli vagyonból, a törzstőke felemelésével lehet 
kialakítani, és nem haladhatja meg az összesített értéke a törzstőke 15%-át. A 
társasági szerződésben elsőbbségi jogokat is meghatározhatnak a dolgozói 
üzletrész tulajdonosainak, ha nem, akkor ugyanazon tagsági jogok illetik meg, mit 
a társaság többi tagját. Átruházása csak a társaság dolgozóira történhet meg. 

 
− A társaság tagjai kötelesek: 

• a pénzbetétet befizetni és a nem pénzbeli betétet a rendelkezésre bo-
csátani (ez alól a tagok nem mentesíthetők) 

• mellékszolgáltatásra is vállalkozhatnak (pl. személyes közreműködés 
nem munkaviszony alapján) társasági szerződésben rögzíthetik, külön 
díjazás illetheti meg 

• pótbefizetésre, ha a társaság veszteségének fedezetére ezt előírja 
 
− A társaság tagjainak joga van: 

• törzsbetéte arányában osztalékra – a taggyűlés által felosztani rendelt 
részére 

• ha tagként személyes közreműködést végezhet→mellékszolgáltatás 
(díjazás illeti meg) 

• ha tagként munkaviszonyban áll →alkalmazott is lehet (munkabér) 
 

A KFT szervezete 
• taggyűlés 
• ügyvezetők 
• felügyelő bizottság 
• könyvvizsgáló 

 
A taggyűlés a Kft legfőbb szerve, dönthet más szervek hatáskörébe tartozó 

kérdésekben is. Legalább évente össze kell hívni, az ügyvezető hívja össze. A 
taggyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az illetékesek hitelesítenek, bármelyik 
tag ebbe betekinthet. 

 
− A taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni, ha: 

• a saját tőke a törzstőke felére csökken 
• a társaság a fizetéseit beszüntette, és vagyona nem fedezi a kötelezett-

ségeit. 
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− A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések: 
• a Kft működését tükröző dokumentumok (beszámoló, adózott ered-

mény felhasználása) elfogadása 
• a társaság gazdálkodását érintő pénzügyi kérdések (osztalékelőleg, 

pótbefizetés, üzletrész) 
• a tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazása (ügyvezető, 

felügyelő bizottság, könyvvizsgáló) 
• alapításért felelős tagok, tisztségviselők elleni kártérítési kötelezett-

ség érvényesítése 
• a társaság megszűnésével, átalakulásával kapcsolatos kérdések 
• társasági szerződés módosítása 
• általában a társaság székhelyére kell összehívni, a meghívón (15 nap-

pal előtte) napirend közlése 
• határozatképes, ha a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavaza-

tok többsége képviselve van 
 

Ügyvezetők  
 
A társaság ügyeinek intézését, képviseletét egy vagy több ügyvezető látja 

el, akit a gt tagjai közül vagy kívülállók köréből választja a taggyűlés 
(valamennyi tag is lehet) 

 
− Feladata: 

• tagjegyzék vezetése (tagok neve, székhelye, törzsbetétje stb.), 
változások feltüntetése 

• felel a cégbíróságon bejelentett adatokért 
• gondoskodik a gt üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről 
• felel a taggyűlés által hozott határozatok végrehajtásáért, szervezésé-

ért 
Visszahívható (határozat ¾-es szótöbbséggel) 
A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra nincs eltérés a Kft-re vonat-

kozóan sem; az általános rendelkezések a gt-ra az irányadóak. 
 

Egyszemélyes KFT 
 
 Egy tag alapítása által ill. úgy is létrejöhet, hogy valamennyi üzletrész tu-

lajdont egy tag szerzi meg. Alapító okirat elfogadása szükséges. 
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4.4.3. A Részvénytársaság (RT) 

fogalma, jellemzői 
alapítása 
szervezete 
 

− Fogalma: 
 
Az Rt-k az üzleti élet meghatározó tényezői, jogi személyiséggel rendel-

kező társaságok, tőkeegyesítéssel jönnek létre, nagyvállalati forma, elvben hatal-
masra nőhetnek. Összetett felépítésű szervezet. Az Rt alapvetően sok részvényest, 
nagy összegű tőkét összefogó szervezet, elválnak egymástól az operatív vezetői és 
a tulajdonosi funkciók. 

Az Rt előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptő-
kével alakuló gt. Tagjai (a részvényesek) felelőssége a társasággal szemben a 
részvényük névértékéig (kibocsátási értékig) terjed. Az Rt kötelezettségeiért 
ezentúl a részvényes nem felel. 
 
A Rt jellemzői: 

− Személytelenség: a Rt alaptőkéje (jegyzett tőke) részvényekre oszlik, amely 
bemutatóra vagy névre szóló lehet. 

− A befektetett tőke gyors mozgásának lehetősége: a részvények adásvétel-
ének (forgatásának) egyszerűsége 

− Kockázatvállalás: De a kockázatért vállalt felelősség korlátozásával 
 

− Alapítása 
 
A Rt alapítása lehet zártkörű és nyilvános. 
 
Zártkörű: ha az alapítók megállapodnak és az alapító okiratban is lejegy-

zik, hogy az összes részvényt maguk veszik meg. (Nincs szükség alapítási terve-
zetre, részvényjegyzésre, alakuló közgyűlésre) 

 
Nyilvános: az alapítók az alapítási tervezetben meghatározzák a részvény-

jegyzés módját (részvények száma, névértéke, tervezett alaptőke, Rt neve, szék-
helye, tevékenysége stb.) 

Részvényjegyzés – az alapítási tervezet alapján (jegyzett összeg feltünte-
tése, jegyzési év aláírása) legalább 10%-át be kell fizetni. 

Az eredményes jegyzés után összehívják az alakuló közgyűlést, s ez idő-
pontig a részvényjegyzők kötelesek a jegyzéskor befizetett (10%) összeget a 
jegyzett részarány 30%-ára, ill. 10 millió Ft-ra kiegészíteni (a nem pénzbeli hoz-
zájárulást nem tekintve). 
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Az alaptőke legalább 20 millió Ft kell legyen Rt esetében, melyből 30%, de 
legalább 10 millió Ft pénzbetét. Ez az Rt induló vagyona, az összes részvény 
névértékének ill. kibocsátási értékének, az összege (jegyzett tőke). (Névértéken és 
névérték felett lehet alapításkor részvényt kibocsátani, de névérték alatt nem). 

A részvényes a részvény tulajdonosa. 
Kötelezettsége: a jegyzett részvény névértékének (kibocsátói értékének) 

befizetése (1 éven belül) ill. az apportot a társaság rendelkezésére bocsátja a be-
jegyzési kérelem benyújtásáig. Felelősségének mértéke is csak addig terjed (kor-
látolt). 
− Jogai:  

• Osztalékra való jog (adózott eredményből, a részvény névértékének 
arányában ill. a közgyűlés határozata vagy alapszabály szerint) 

• Szavazati jog (ha a teljes pénzbeli hozzájárulását már befizette) 
− A részvények típusai: 

• Névre szóló: részvénykönyvben a részvényes azonosító adatait nyil-
vántartják 

• bemutatóra szóló 
− Tartalma: 

• Rt cégneve, székhelye 
• sorszám, sorozat, típus, névérték, kibocsátás ideje, jogok stb. 
• 2 igazgatósági tag aláírása, értékpapír kódja 
• átruházására vonatkozó szabályok 

− Fajtái: 
• törzsrészvény 
• elsőbbségi részvények: 

• osztalékelsőbbségi 
• likvidációs hányadhoz fűződő 
• szavazatelsőbbségi 

• dolgozói részvény 
• kamatozó részvény 
• átváltoztatható kötvény 
• részvényjegyzési jogot biztosító kötvény 

 
Alakuló közgyűlés 

 
A sikeres részvényjegyzést követően az alapítók kötelesek összehívni. 
• megállapítja az alaptőke bejegyzését (legalább 30%-os befizetést) 
• megállapítja az alapszabályt 
• megválasztják a tisztségviselőket az első évre (igazgatóság, fel-

ügyelő-bizottság, könyvvizsgáló) 
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Alapszabály 
 
A nyilvános alapítású Rt működésére vonatkozó szabályokat foglalja ma-

gába. Zártkörű alapítású és egyszemélyes Rt esetében alapító okiratnak nevezzük. 
A Rt megalakulását a cégbíróságra be kell jelenteni. 

 
Tartalmából néhány fontos elem: (hasonlóan a Kft társasági szerződéséhez) 

− a Rt azonosító adatai 
− a tevékenység felsorolása 
− alaptőkére vonatkozó adatok 
− a cégjegyzés módja…stb. 

 
Szervezete 

− közgyűlés 
− igazgatóság 
− felügyelő-bizottság 
− könyvvizsgáló 

 
A közgyűlés az Rt legfőbb szerve, az összes részvényesből áll; évente leg-

alább egyszer ülésezik, jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket 
hitelesíteni kell, és cégbírósághoz továbbítani. 

 
Igazgatóság 

 
A Rt ügyvezető szerve. Testületként működik; 3-11 tagból állhat, elnökét 

maga választja, ügyrendjét is maga alakítja. A közgyűlésen tanácskozási joggal 
vesz részt. Feladatait a társasági törvény ill. a Rt alapszabálya határozza meg 
(hasonlóan a Kft ügyvezetői feladataihoz). 

 
Felügyelő bizottság 

 
Kötelező a Rt esetében. 3-15 tagú testületként működik, elnököt választ. A 

társaság bármely ügyét ellenőrizheti, írásbeli véleményt készít a közgyűlés elé 
kerülő jelentésekről, beszámolókról, betekinthet az üzleti könyvekbe, ellenőrzi az 
ügyvezetést a közgyűlés számára. 

 
Könyvvizsgáló 

 
Szintén kötelező választani, az Rt esetében. A közgyűlés határozott időre, 

legfeljebb 5 évre választja. Legfontosabb feladata a Rt éves beszámolójának 
teljeskörű ellenőrzése, auditálása. 
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4.4.4. A Közkereseti Társaság (KKT) 

Az egyszerűbb, jogi személyiséggel nem rendelkező társasági forma, társa-
sági szerződéssel jön létre, amelyben a társaság tagjai – korlátlan és egyetemleges 
felelősség mellett – közös gazdasági tevékenységet folytatnak s az ehhez szüksé-
ges vagyont a társaság tagjai bocsátják a cég rendelkezésére. A hagyományos 
kereskedelmi társaságok személyegyesítő tipikus formája, kisebb taglétszámú, 
családi vállalkozások igényeinek kielégítésére alkalmas. 

 
− Jellemzői: 

• A tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége: a tagok együtt és kü-
lön-külön is felelősséggel tartoznak a társasággal szemben fennálló 
követelésekért. Elsősorban a társasági vagyon szolgál fedezetül a hi-
telezők követeléséért, amennyiben az nem elegendő, bármelyik tagtól 
követelhetik a teljes tartozást, aki a saját teljes vagyonával köteles 
helytállni. 

• A társaság természetes személy tagjai kötelesek személyesen is 
közreműködni a gt. tevékenységében (ezt a társasági szerződésben is 
rögzíteni kell), ezért díjazás is megilletheti őket. 

• A Kkt nem jogi személy, de a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül és a 
saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat. 

• A társaság működéséhez szükséges vagyont (a törvény nem ír elő 
alaptőke minimumot) a gt. alapításakor a tagok a társaság rendelke-
zésére bocsátják és ez már nem a tagok közös tulajdona, hanem a gt.-
nak a tulajdona. A társaságból a tagoknak a vagyont kivonni csak a 
társaság ill. a tagsági jogviszony megszűnésekor lehet. 

•  A gt. nyeresége ill. vesztesége is a tagok vagyoni hozzájárulása alap-
ján oszlik meg. 

• Bármelyik tag jogosult a társaság üzletvezetésére, képviseletére, a 
társasági tagok megállapodása dönti el. 

• A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, valamennyi tag azonos 
szavazati joggal rendelkezik. 

 
− Kiknek célszerű ezt a társasági formát választani? 

• akik jól ismerik egymást 
• kölcsönösen bíznak egymásban 
• kisebb taglétszámú társaságot kívánnak létrehozni 
• családi vállalkozásban szeretnének együttdolgozni 
• az üzleti tevékenyég folytatásához viszonylag kevés tőke is elegendő 
• Kkt tag nem lehet más vállalkozási formában már korlátlan felelőssé-

get vállaló tag. Pl. egyéni vállalkozó (aki a vállalkozásában már kor-
látlan felelősséget vállalt) nem lehet Kkt tag ill. nem lehet a Bt-nek 
sem beltagja. Egy tag egyidejűleg csak egy vállalkozási formában 
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vállalhat korlátlan felelősséget, mert a vagyona csak egy vállalkozás 
tartozásaiért szolgálhat egyidejűleg fedezetként, csak így jelenthet a 
hitelezők számára valódi garanciát. 

 

4.4.5. A Betéti Társaság (BT) 

A betéti társaság tagjai közös gazdasági tevékenység folytatására vállal-
koznak, társasági szerződéssel jön létre a gt, melyben legalább egy tag (beltag) 
felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, legalább egy másik tag 
(kültag) felelőssége korlátozott, csak a vagyoni betétje erejéig vállal kötelezettsé-
get a társaság tartozásaiért. 

 
− Jellemzői: 

• önálló jogi személyiséggel nem rendelkező gt. 
• a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges (hasonlóan a Kkt ta-

gokéhoz) 
• a beltagok személyes közreműködésre kötelezettek, ezért díjazás illet-

heti meg őket 
• a kültag felelőssége korlátozott 
• a kültag személyes közreműködésre nem kötelezhető (ügyvezetésben 

nem vehet részt) 
• a kültag – csendes társ – megteheti, hogy csak a vagyoni befektetésé-

vel vesz részt a társaságban 
• a Bt és a Kkt között sok közös vonás van, szabályozásuk is hasonló 

(eltérés a Bt kültagja esetében van) 
• a Bt üzletvezetője, képviselője csak beltag lehet (csak beltag vállalhat 

korlátlan felelősséget) 
• kis tőkeigényű (nincs kötelező induló alaptőke minimum előírás), vi-

szonylag kis létszámú, családi vállalkozási forma (fontos a bizalom) 
• átmenetet jelent ez a vállalkozási forma a személyegyesítő és a tőke-

egyesítő társaságok között 
• a Bt legfőbb szerve a tagok gyűlése 
• a taggyűlésen a beltag(ok) mellett a kültag is részt vesz. 

 

4.4.6. Az ismertetett gt-i formák összehasonlítása 

 Az eddig tárgyalt társasági formákat próbáljuk összehasonlítani. Tekintsük 
át a táblázat szempontjai szerint és önállóan is keressünk a tananyagban 
említett, fontos jellemzőket és vizsgáljuk meg az egyes cégeket ez alapján is.  

Összehasonlítási 
szempontok KKT BT KFT RT 

1. A gt személyi- nem jogi nem jogi jogi jogi 
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Összehasonlítási 
szempontok KKT BT KFT RT 

sége 

2. A tagok 
felelőssége 

korlátlan és 
egyetemle-
ges 

beltag: 
korlátlan 

kültag: 
vagyoni be-
tétje mérté-
kéig 

az üzletrész 
mértékéig 

a részvény-
tulaj-don 
mértékéig 

3. Törzstőke 
(alaptőke) mini-
mális összege 

a tagok 
döntése 
szerint 

a tagok döntése 
szerint, nincs 
kötelező előírás

3 millió Ft 20 millió Ft 

4. Az induló 
alaptőke min. 
készpénzhányada 

---- --- 
legalább 30% 
és/vagy 1 
millió Ft 

legalább 30% 
és/vagy 10 
millió Ft 

5. Az alapítás do-
kumentuma 

Társasági 
szerződés 

Társasági szer-
ződés 

Társasági 
szerződés. 
Egyszemé-
lyes Kft ese-
tében Alapító 
okirat 

Alapszabály 
Egyszemé-
lyes Rt és 
zártkörű 
alalap. Rt-nél 
Alapító ok-
irat 

6. A tagok 
személyes 
közreműködése 

kötelező 

Beltag: 
kötelező 
Kültag: 
lehetséges 

lehetséges kizárt 

7. Legfőbb 
hatalmi szerve 

tagok gyű-
lése tagok gyűlése taggyűlés közgyűlés 

8. A minimális 
taglétszám 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 

4.4.6.1 sz. táblázat: A kiemelt gazdasági társasági formák összeha-
sonlítása néhány  szempont szerint. 

 

4.5. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS 

Az egyéni vállalkozás meghatározása;  
− alapítása 
− tevékenysége 
− vállalkozói igazolvány 
− bejelentési kötelezettség – különböző intézményekhez 
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Az egyéni vállalkozás a legegyszerűbb vállalkozási forma, melyre vonatko-
zóan a jogszabályi előírásokat az 1990. évi V. törvény tartalmazza. A létrehozá-
sához nem kell más alapító tagokkal társulnia és nincs szükség társasági szerző-
désre sem. 

Az egyéni vállalkozás -a belföldi természetes személy- saját nevében és 
kockázatára, üzletszerűen végez gazdasági tevékenységet. 

 
Belföldi természetes személy: 
• minden magyar állampolgár 
• a külföldi állampolgárok közül, akik belföldinek minősülnek (rendelkeznek 

lakhatási engedéllyel) 
 
Üzletszerű gazdasági tevékenység: saját nevében (pl. Kedves István) és 

saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 
 
Az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan. A vállalkozás tevékenységé-

ből származó kötelezettségekért, ha a vállalkozás vagyona nem nyújt fedezetet a 
teljes magánvagyon bevonható a tartozások rendezésébe. 

 
Az egyéni vállalkozás alapításának feltételei: 
• cselekvőképesség: az egyén saját elhatározásából, önállóan szerez jogokat, 

vállal kötelezettségeket, és cselekvőképességét a törvény nem korlátozza. A 
nagykorú személy, aki 18. életévét betöltötte, és aki nincs még 18 éves, de 
házasságot kötött. 

• állandó lakóhellyel rendelkező egyén; az illetékesség és az elérhetőség miatt 
fontos, hogy rendelkezzék vele a magánszemély 

• rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal 
• az egyéni vállalkozás gyakorlását kizáró okok:  

− közügyek gyakorlásától való eltiltás (vagyon elleni bűncselekmény) 
− jogerős bírósági ítélettel valamely foglalkozástól eltiltottak 
− egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó, végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéltek 
− egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási 

tilalom alá esik 
− egy másik gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, egyidejűleg kor-

látlan felelősséggel csak egy vállalkozási formában rendelkezhet. Pl. Bt 
beltagja vagy Kkt tagja már nem lehet egyéni vállalkozó is (mindegyik fe-
lelőssége korlátlan) 

− már korábban visszavonták a vállalkozói igazolványát (pl. adótartozását 
nem egyenlítette ki; vám, adó, TB) 
 

Az egyéni vállalkozó tevékenysége: 
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Bármilyen gazdasági tevékenységet folytathat az egyéni vállalkozó, amit 
jogszabály nem tilt (Pl. kereskedelmi, mezőgazdasági, oktatási, háztartási gépek 
javítása stb.). 

Hasonlóan a gazdasági társaságokhoz az egyéni vállalkozó sem folytathat 
olyan tevékenységet, amit az állam saját részére tart fenn. 

Néhány tevékenység folytatását a jogszabályok vállalkozási formához kö-
tik. (Pl. pénzintézeti tevékenységet a pénzügyi törvény alapján csak Rt ill. szövet-
kezeti formában lehet csak végezni) 

 
A társasági törvény előírásaihoz hasonlóan, mint a gt-k, az egyéni vállalko-

zók számára is bizonyos tevékenységek folytatásához fontos feltétel a: 
− hatósági engedély  
− szakképesítést igazoló okmányok 
− működési engedély – önkormányzat 

 
Az egyéni vállalkozó, ha pl. élelmiszerboltot kíván nyitni a vállalkozói iga-

zolványa mellett, különböző szakhatósági engedélyeket is be kell szerezzen (eh-
hez ismerni kell az adott tevékenységre vonatkozó hatósági előírásokat) az 
ÁNTSZ-től (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), tűzoltóságtól, 
rendőrségtől, a helyi önkormányzattól. 

Egyes tevékenységeknél előírás, hogy megfelelő szakképesítéssel rendel-
kezzen az egyéni vállalkozó ill. alkalmazottja, ennek hiányában a hatóságok be-
tilthatják a tevékenység folytatását. (Pl. autószerelő, víz- és gázvezeték szerelő, 
fodrász stb.) 

Az egyéni vállalkozó a saját vállalkozásában köteles személyesen is köz-
reműködni ez nem feltétlenül jelenti az alaptevékenység elvégzését, lehet a vál-
lalkozás irányításával, vezetésével vagy valamilyen kiegészítő tevékenységgel 
összefüggő feladat ellátását is ez alatt érteni. 

Az alaptevékenység elvégzésére az egyéni vállalkozó foglalkoztathat al-
kalmazottat, segítő családtagot, szakmunkástanulót (az utóbbi kettő esetében még 
a járulék és az adóterhek is kedvezőbbek). 

Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának feltétele a vállalkozói 
igazolvánnyal való rendelkezés. 

A vállalkozói igazolványt az illetékes önkormányzat közigazgatási szerve 
adja ki. Az egyéni vállalkozás nem engedélyhez, csupán bejelentési kötelezett-
séghez kötött, melyet a (lakóhely, telephely szerinti) illetékes önkormányzat (ok-
mányiroda) erre rendszeresített formanyomtatványán tehet meg a magánszemély. 
Okmányiroda: - (az adózó székhelye szerint illetékes) 
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Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges iratok a következők: 
• Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány (postán beszerezhető nyomtatvány), a büntet-

lenséget lehet vele igazolni, a Belügyminisztérium adja ki 
• Adókártya – ha a leendő vállalkozó nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy 

szintén egy formanyomtatványon kérheti ennek is a beszerzését az adóható-
ságtól az okmányiroda révén (és hozzájárul a szükséges adatok átvételéhez!) 

• Ötezer (5. 000) forint értékű illetékbélyeg 
• Személyazonosításra alkalmas okirat (bármelyik az alábbiak közül): 

− személyi igazolvány (régi típusú 2000. január 1-je előtti) 
− új kártyaformátumú személyi igazolvány (2000. január 1-je utáni) 
− vezetői engedély (2001. január 1-je után kiadott) 
− útlevél 

• Lakóhelyet igazoló okirat (bármelyik) 
− régi típusú személyi igazolvány (2000. január 1-je előtt kiadott) 
− lakcím – igazolvány 

• A vállalkozási igazolványban szereplő székhely és telephely használatának 
jogosságát igazoló okirat (bármely az alábbiak közül) 

• Amennyiben a székhely ill. telephely azonos a kérelmező állandó lakóhely ill. 
tartózkodási helyével, az okirat bemutatása nem szükséges, egyébként a kö-
vetkezők kellenek: 
− tulajdoni lap vagy 
− bérleti szerződés vagy 
− a tulajdonosnak az ingatlan használatához való hozzájáruló nyilatkozat (ez 

kizárólag közvetlen családtag esetén fogadható el; szülő, házastárs, gyer-
mek, testvér) 

• A munkavégzés módjának igazolása (bármelyik az alábbiak közül): 
− főfoglalkozású egyéni vállalkozó esetén nem szükséges 
− munkaviszony esetén munkáltatói igazolás arról, hogy a munkaviszony a 

heti 36 órát eléri-e 
− nyugdíjas igazolvány (ha nyugdíjasról van szó) 
− diákigazolvány (ha nappali tagozatos diák) 

• Szakképesítést igazoló okiratok (típusa, száma, kelte) 
• Egészségügyi vállalkozók esetébe ÁNTSZ engedély 

 
A szükséges okiratok eredetiben ill. közjegyző által hitelesített másolatban 

mutathatók be. 
Mindezek mellett sor kerülhet a Vállalkozói Igazolvány – kérelem forma-

nyomtatványának a kitöltésére. 
A törzslapon fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó személyi adatait (neve, 

anyja neve, születési adatok, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye és 
mindezeket igazoló okmány adatai) és a vállalkozás adatait (székhelye, fő tevé-
kenységi köre, munkavégzés jellege, foglalkoztatottak száma),  fel kell sorolni 
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valamennyi telephelyét ill. a folytatni kívánt tevékenységi köröket (TEÁOR kód 
és megnevezés) : Az igazolásként benyújtott szakképesítést bizonyító okiratok 
típusát, számát, keltét korábban már volt egyéni vállalkozó a régi vállalkozásának 
azonosító adatait meg kell jelölni, hasonlóan, ha özvegyi jogon kívánják folytatni 
a vállalkozást (a korábbi egyéni vállalkozó elhunyt) közölni kell a folytatni kívánt 
vállalkozás adatait. 

Nyilatkozatot is kell tenni a kérelmezőnek, hogy kizáró okok, (korábban 
részletezett) melyek miatt nem kaphatna vállalkozói igazolványt, személyével 
kapcsolatban nem állnak fenn. 

Végül az adózással kapcsolatban is néhány kérdésben (ÁFA, alanyi, tárgyi 
adómentesség, SZJA vagy átalányadózás, Adózás rendje; változások bejelentése 
15 napon belül) nyilatkozni kell. 

A vállalkozói igazolvány kérelemének benyújtását az adózó a székhelye 
szerint illetékes okmányiroda ill. az illetékességi területéről szóló kormányren-
deletben meghatározott körzetközponti jegyző felé teheti meg, aki záradékkal látja 
el és ad egy vállalkozói igazolvány számot. 

A vállalkozói igazolvány egy fényjellel ellátott biztonsági okmány, amelyet 
a vállalkozó kérhet azonnali elkészítésre ill. egy előre meghatározott dátumra 
vonatkozóan is (hogy attól a naptól kezdve kívánja tevékenységét elkezdeni). 

A vállalkozói igazolványon feltüntetik a vállalkozói igazolvány számát, a 
vállalkozó azonosító adatait, tevékenységi körét, székhelyét, telephelyeit, adó-
számát, nyilvántartási számát (ez egy sorszámot jelent). Az okmányirodában a 
vállalkozó megkapja – az adóhatósággal történő egyeztetés révén – az adószámát 
is ill. a KSH – számát – szintén az illetékes megyei (fővárosi) KSH-val történő 
egyeztetés után. 

 
APEH – Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

 
Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény alapján adóköteles tevé-

kenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytathat, így az adózót beje-
lentési kötelezettség terheli. 

A vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával (az okmányiroda ill. 
jegyző felé) az adózó kéri az adószám megállapítását, s ezzel egyben teljesíti az 
állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségét. 

Az adózó adatait az okmányiroda által meghatározott nyilvántartási szám-
mal együtt az okmányiroda az adóhatósághoz továbbítja számítástechnikai úton 
az adószám kialakítása végett. Az adóhatóság is haladéktalanul köteles az adó-
számot az okmányirodával közölni. Az adózót ezt követően az adóhatóság az 
adószámon tartja nyilván. 

A vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül adatbe-
jelentést kell teljesíteni az adóhatóság felé. 

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó könyveket (pénztárkönyv, naplófő-
könyv) hitelesíteti, az ÁFA fizetésével kapcsolatban nyilatkozatot kell tennie. Ha 
várhatóan a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után a várható bevétel 
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időarányosan nem haladja meg a választásra jogosító összeghatárt – 2. 000 000Ft-
ot, célszerű alanyi adómentességet választani ÁFA tekintetében. 

Azt is mérlegelni kell, hogy a vállalkozásban nagyobb kiadások, költségek 
várhatók lesznek-e, hiszen az alanyi adómentesség választása esetén a beszerzés-
hez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA nem vonható le. 

Amennyiben az egyéni vállalkozó ÁFA alany, akkor bankszámlát is köteles 
nyitni. 

 
Pénzintézet 

 
Az egyéni vállalkozó az általa kiválasztott pénzintézetnél benyújtja a 

számlanyitási kérelmét pénzforgalmi bankszámla nyitásához, nyilatkoznia is kell 
arról, hogy a számlatulajdonos azonos a tényleges tulajdonossal (a pénzmosás 
megakadályozása érdekében). Ezután kerülhet sor a Bankszámlaszerződés meg-
kötésére, amely az egyéni vállalkozó és pénzintézet között jön létre és az 
aláírókartont is kitöltik. A bank ezután egy háromszor nyolc (3X8) karakterből 
álló pénzforgalmi számot ad ügyfelének. Az első nyolc számjegy a pénzintézet 
azonosítására, a második nyolc számjegy pedig az ügyfél azonosítására szolgál, a 
harmadik nyolc számjegy általában mind nulla és el is hagyható. A Bankszámla-
szerződéshez szükséges adatok: egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma, 
vállalkozói igazolvány száma, kelte. 

 
APEH 

 
A bankszámla nyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 

15 napon belül kell bejelenteni az adóhatósághoz az elsőként megnyitott belföldi 
pénzforgalmi bankszámláját. A későbbiekben is valamennyi bankszáláját be kell 
jelentenie az adózónak 15 napon belül. 

 
MEP 

 
 Az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé az egyéni vállalkozó-

nak a létrejöttétől számítva 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van, aminek 
egy nyomtatványon, Bejelentő lapon (ez más mint a gazdasági társaságoké) tehet 
eleget (BV0002 jelű). Szerepeltetni kell az egyéni vállalkozó nevét, lakcímét, TAJ 
számát, adószámát, KSH-számát, a vállalkozói igazolvány számát, keltét és fő- ill. 
mellékállásait is meg kell jelölni. A MEP a nyilvántartásba vételről levélben 
értesíti a vállalkozót és közli a nyilvántartási számát. 

8 napon belül bejelentést kell tenni a személyi adatok és a TAJ szám meg-
jelölésével a foglalkoztatottak biztosítási jogviszonyának kezdetéről, szünetelte-
téséről, megszűnéséről. A gazdasági társaságokhoz hasonlóan ezt az OEP (Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár) „Bejelentő lap a biztosítottakról” című 
nyomtatványon teheti meg. 
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Önkormányzat 
 
Az egyéni vállalkozó a székhelye szerint illetékes önkormányzat Adóiro-

dájában tehet eleget bejelentési kötelezettségének az adott település helyi ipar-
űzési adója alá, ezt egy helyileg rendszeresített „Bejelentkezési lap” című nyom-
tatvány kitöltésével tudja megtenni. Az Adóiroda az iparűzési adóbevallás 
nyomtatványokat ez alapján postázza az egyéni vállalkozónak. 

A tevékenységétől függően a vállalkozóknak az Önkormányzattól „Műkö-
dési engedély”-t is kell kérniük, ha üzlethelyiséggel rendelkeznek és ezt az adott 
üzletben kell őrizniük. 

Egyéb más engedélyeket is kérhet még a vállalkozó a tevékenysége jelle-
gétől, körülményeitől függően, pl. Telephasználati ill. Használatbavételi engedély 
stb. A szükséges engedélyek hiányában megbírságolhatják a vállalkozót, ennek 
megelőzése érdekében még a tevékenység megkezdése előtt érdemes alaposan 
tájékozódni a megfelelő szakhatósági szerveknél és beszerezni ezeket. 

 
Nyugdíj- és Egészségbiztosítási Igazgatóság 

 
Az egyéni vállalkozás létrejöttétől számított 15 napon belül köteles a vál-

lalkozó, a székhelye szerint illetékes Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz 
nyilvántartási célból bejelentkezni; név, székhely, megalakulás napja, adószám, 
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám. Ezeket az adatokat hivatalos le-
vélben kell közölni. 

 
Nyenyi –lap: 

 
A foglalkoztató a biztosítottakról (az egyéni vállalkozó a saját adatairól is) 

köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely a biztosítottak adatait a járulékok 
alapját, összegét tartalmazza (lásd 1997. évi LXXX. tv.). Ezt a nyilvántartást 
minden év végén le kell zárni, archiválni kell és az illetékes nyugdíjbiztosítási 
szervhez adatot kell szolgáltatni. (Kísérőlevél + Nyenyi kartonok, vagy 5 fő felett 
floppyn) 

 
Az így megkapott engedélyek birtokában kezdheti meg hivatalosan is a te-

vékenyégét az egyéni vállalkozó. 
Az üzletét, telephelyét köteles cégtáblával megjelölni, amelyen fel kell 

tüntetni a vállalkozó nevét, tevékenységét, és ha a székhelye eltér az üzletétől, azt 
is fel kell tüntetni. Az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetheti is határo-
zatlan időre, bár ez a járulékfizetési kötelezettségeit nem érinti. 

Működése alatt a törvényességi felügyeletet a helyi önkormányzat illetékes 
szakigazgatási szerve vagy jegyzője látja el. Az egyéni vállalkozó nem alakulhat 
át semmilyen gazdasági társasággá, nem vonható csődeljárás és felszámolási eljá-
rás alá. Ha úgy kívánja – nem kötelező – egyéni cégként is folytathatja tevékeny-
ségét, ehhez viszont a Cégbíróságon nyilvántartásba vételét kell kérje. 
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Az egyéni cég nem jogi személy. A korlátlan felelősség egyéni cég esetén 
is fennáll. A cégnyilvántartásba történő bejegyzés, hivatalos lapban történő köz-
zététel nagyobb nyilvánosságot jelent az egyéni vállalkozó számára. 

A cég saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat s a 
cégnevet aláírásul használhatja. 

Előnye, hogy nagyobb nyilvánosságot kaphat, üzleti szempontból több 
előnye van, ezzel nőhet az image partnerei előtt. Az egyéni cég viszont már átala-
kulhat egyszemélyes Kft-vé ill. Rt-vé, ha ennek feltételeivel rendelkezik. 

Az egyéni vállalkozás megszűnik; ha a vállalkozó maga önként úgy dönt, 
hogy megszünteti tevékenységét és visszaadja vállalkozói igazolványát. A ható-
ságok is visszavonhatják azt, ha jogszabályba ütköző tevékenységet követ el, nem 
teljesíti pl. adófizetési kötelezettségét. 

A vállalkozó halálával is megszűnhet a tevékenysége és az elhunyt házas-
társa, örököse folytathatja tovább folyamatosan a vállalkozást, de a törvényi elő-
írásoknak így is meg kell felelni. 

Tekintsük át röviden az egyéni vállalkozókról tanultakat ! 
 

Az egyéni vállalkozó 
 

• belföldi természetes személy 
• cselekvőképes 
• állandó lakhelye van 
• nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából 

 
Az egyéni vállalkozás működtetése 

 
Törvényességi felügyelet: 
A helyi önkormányzat illetékes szakigazgatási szerve. 
 
Jogszabályok: 
 
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosításról 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
1990. évi C. törvény a helyi adókról stb. 
Az egyéni vállalkozás megszüntetése: 
• egyéni vállalkozó (önként) visszaadja vállalkozói igazolványát 
• az illetékes szakigazgatási szerv visszavonja a vállalkozói igazolvá-

nyát 
• az egyéni vállalkozó halálával, cselekvőképességének elvesztésével 
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Egyéni vállalkozás létrehozása 
 
 
 
 

 
Önkormány-
zat jegyzője 

ill. 
Ökmányiroda  

 

BANK   

 
 

APEH 
 
 

 
 

MEP 
Nyugdíjbizt

o-sítási   
Igazgató-

ság 

Kamara 

 
 

Önkormány
-zat 

 
 

Cégbíró-
ság 

(Székhelye és 
tevékenységi 
köre szerint 

illetékes) 

(Ha 
ÁFA 

körös az 
egyéni 

vállalko
-zó) 

      

Vállalkozói 
igazolvány 

kérelem 

Bank-
számla 
nyitás 

      

Csatolni kell: 
Hatósági 
Erkölcsi 

Bizonyítvány 
Adókártya 

Illetékbélyeg:  
5. 000,-Ft 
Személyi 

igazolvány 
Lakcím-iga-
zolvány (e) 

Tulajdoni lap, 
bérleti szerző-

dés… (e) 
A munkavég-
zés módjának 

igazolása 
Szakképesítést 

igazoló ok-
iratok (e) 

 

A vállal-
kozói 

igazolvány 
kézhez-
vételétől 
15 napon 

belül 
bejelentési 
kötelezett-

ség: 
Könyv-
vezetés 
iratok 
őrzési 
helye 
bank-
számla 
száma 

Foglalkoz-
tatottak 

biztosításá-
ról  

8 napon 
belül. 

15 napon 
belül „Beje-
lentő lap”. 

15 napon 
belül beje-
lent-kezési 
 kötelezett-
ség (levél) 

Önkéntes 
tagság 

Bejelentési 
kötelezettség
, működési 
engedély, 
hatósági 

engedélyek 
 

Ha egyéni 
cég 

 

 
 

4.6. A VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A vállalkozások vezetése 
 
A vezetés az a tevékenység, melynek keretében a vezető a társaság tagjait 

irányítja ill. együttműködik velük a gt. szervezeti és az egyéni célok megvalósí-
tása érdekében. 

Számítástechnikai 
kapcsolat 

 
 
 

KSH-szám 
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A vezetők típusai: 
• felső vezetők  pl. Kft ügyvezetője – a társaság legfelső szintjén műkö-

dik 
• közép vezetők pl. számviteli osztályvezető – az adott pl. szakmai 

területen a szervezeti célok végrehatásának irányítói 
• alsó szintű vezetők pl. művezető,operatív vezetők – közvetlenül a 

beosztottakat irányítják 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 sz. ábra: A vezetés szintjei. 
 

− A vezetők szakmai tartalom szerint lehetnek: 
• általános vezetők:  egy adott vállalkozás átfogó irányításával 

foglalkoznak. Pl. vezérigazgató 
• funkcionális vezetők: egy szakmai csoport, részleg irányításával 

foglalkoznak. Pl. beszerzési vezető, logisz-
tikai vezető 

 
− A vezetés funkciói: 

• tervezés 
• szervezés 
• irányítás 
• ellenőrzés 

 
A vállalkozás szervezeti struktúrája 

 
− A vállalkozások szervezete két részre tagolható: 

• tulajdonosi szervezetre 
• munkaszervezetre 

 
A társasági törvény a gt. tulajdonosi szervezeti formáit pontosan meghatá-

rozza és szabályozza ezek feladatkörét és hatáskörét ill. az alapító dokumentu-

 Felső 
vezetők 

KÖZÉPVEZETŐK 

 

Alsó szintű 
vezetők 
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mokban kell meghatározni. (pl. Rt tulajdonosi szervezete a közgyűlés vagy a Kft 
esetében a taggyűlés) 

A vállalkozás munkaszervezeti struktúrája tükrözi a társaság elemeinek 
belső elrendeződését. Kialakításakor figyelembe kell venni a vállalkozás struk-
turális jellemzőit: 

• munkaköröket (munkamegosztás) – a feladatok lebontása 
• szervezeti felépítést – a feladatokat az egyes szervezeti egységekhez 

kell telepíteni 
• hatásköröket – a feladatok ellátásához hatáskört kell biztosítani 
• szervezeti egységek koordinációját – a hatáskörök szabályozó döntési 

jogkörök felosztása 
A munkaszervezet működési rendjét határozza meg a Szervezeti és műkö-

dési szabályzat. 
 

A munkaszervezet sokféle formája ismert, legelterjedtebb típusai: 
• lineáris 
• funkcionális 
• divizionális 
• mátrix szervezet 

− A lineáris szervezet jellemzői: 
• egyvonalas, minden beosztott csak egy vezetőtől kaphat utasítást 
• egy rendező elv (egydimenziós) 
• egyszerű 
• az alá- és fölérendeltségi viszony rendezett 
• működési költségei alacsonyak 
• a vezetők sokirányú szakmai feladatot  kényszerülnek ellátni 
• alkalmazása kis- és középvállalkozások esetében népszerű 

− A funkcionális szervezet jellemzői: 
• a munkamegosztás funkciók szerint történik (egydimenziós) 
• a beosztottak (végrehajtás) több vezetőtől is kaphat utasítást (többvo-

nalas irányítás) 
• nagyvállalkozások alkalmazzák 
• nem jól valósul meg a feladatok összehangolása 

 
− A divizionális szervezet jellemzői: 

• a munkamegosztás termékek szerint valósul meg (divíziók) 
• döntési hatáskörök decentralizáltak 
• a divíziók (termelőegységek) nagy önállósággal működnek és megfe-

lelő szakmai csoporttal 
• piacorientált működés, piacérzékenység; gyors reagálás a változá-

sokra 
• költséges a működése 
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• sok a párhuzamosan működő terület (minden divízióban található pl. 
1-1 számviteli, pénzügyi, marketing szakember) 

• a vállalati feladatok koordinálása nehézkes 
− A mátrix szervezet jellemzői: 

• a munkamegosztásában két elv is érvényesül; a funkcionális (szak-
mai) és a termékek szerinti elrendeződés (többdimenziós) 

• kettős irányítás jellemzi (többvonalas): funkcionális vezetők (pl. 
számviteli vezető) és a termékigazgatók (pl. a férficipő termékigaz-
gatója) is irányítanak, együtt dolgoznak, azonos hatáskörrel 

• gyors reagálás a környezet változásaira 
• hatékonyabb a problémamegoldás (többirányú szakmai ütköztetés) 
• korszerű 
• nagyvállalati forma. 

 
 

4.7. A VÁLLALKOZÁSOK STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÜZLETI TERV 

A tervezés fontossága 
A tervezés szintjei 
A stratégia kialakítása 
 

4.7.1. A tervezés fontossága 

A piacgazdaság körülményei között a vállalkozásoknak szükségszerűen al-
kalmazkodniuk kell a gyorsan változó környezeti feltételekhez. Egy vállalkozás 
hosszú távon akkor lehet sikeres, ha megfelelően felkészül a változó piaci kihívá-
sokra. Információt kell gyűjteni, ezeket elemezni, megvizsgálni a jövőbeni lehe-
tőségeket, feltételeket és meg kell tervezni a vállalkozás jövőbeni lehetséges cse-
lekvési programját. A tervezés nagyon fontos tevékenység a vállalkozások 
számára, amelyik vállalat nem tervezi meg a jövőjét, annak nem is lesz jövője. 
Ehhez nyújt segítséget a piacorientált stratégiai tervezés. 

 
A terveket csoportosíthatjuk: 

I. Időtávuk alapján: 
• hosszú távú tervek (5-15 év) 
• közép távú tervek (2-4 év) 
• rövid távú tervek (1 évig terjedő) 
 

II. Jellegük szerint: 
• stratégiai: általános, a vállalkozás egészére vonatkozó, hosszú távú 

célkitűzések 
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• taktikai: speciális célkitűzések, a vállalkozás egy egységére, a szüksé-
ges erőforrások meghatározása 

• operatív: a tervezés legalsó szintje, rövid távú célmeghatározás, 
részletes cselekvési programok a szükséges erőforrások 
biztosítása 

 
A tervezés alapvetően vezetői tevékenység. A vállalati struktúrában a leg-

felső szinten áll rendelkezésre a legtöbb információ, amely nélkülözhetetlen a 
tervezés folyamatában. A vezetői tevékenység a management folyamata a kö-
vetkező lépésekre tagolódik: 

 
 
 

 Elemzés  Tervezés  Végrehajtás  Ellenőrzés 
   (szervezés, irányítás) 

 
 
 

4.7.1.1 sz. ábra: A vezetői tevékenység tagolódása. 
 
A visszafelé mutató nyilak a visszacsatolást érzékeltetik; bármelyik tevé-

kenységnél is járunk, és új információ kerül a birtokunkba, ami esetleg megvál-
toztatja a korábbi elképelésünket, felül kell vizsgálnunk a már meghozott dönté-
seinket és inkább felülbírálni, mint az eredeti „rossz” elhatározást hibásan 
végigvinni. A legcélszerűbb mindig alternatívákat kidolgozni. 

 
 
 

Mit értünk stratégián? 
A stratégia írásban rögzített és kinyilvánított koncepció, amely a vállalko-

zás hosszú távú célkitűzéseit és szándékait rögzíti, ezekhez az erőforrásokat hoz-
zárendeli és a célok eléréséhez cselekvési programot is ad. 

 
Szükség van tehát: 

− hosszú távú célkitűzésre, küldetés meghatározása 
− erőforrásokra 
− fejlesztési akciókra 
− versenyelőny megszerzésére irányul (piaci részesedés növelésére) 
− a vállalkozás adottságainak és a környezet kihívásainak összehangolása 

történik. 
 

Stratégia = cél + eszköz + mód 
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A céllal kijelöljük az útirányt, ahová el szeretnénk jutni. A stratégiával pe-
dig meghatározzuk az útitervet, ahogyan a célt el szeretnénk érni és hozzárendel-
jük a szükséges eszközöket (erőforrásokat is). Szükség van annak elemzésére is, 
hogy a vállalkozás a saját belső adottságaival, kapacitásaival hogyan képes al-
kalmazkodni a környezet lehetőségeihez, kihasználni ezeket ill. a veszélyhelyze-
teket el kell kerülni. 

A vállalkozások számára az éles konkurencia harcban fontos, hogy ver-
senyképességüket erősítsék. Az elemzéshez, értékeléshez sok módszer áll rendel-
kezésre. Kiemelném az egyik legelterjedtebb módszert, a SWOT analízist 
(GYELV elemzést). (Ez a módszer már ismert „Az üzleti gazdaságtan” tantárgy  
A marketinggondolkodás című moduljából) 

 
 
 gyenge pontok erős pontok lehetőségek veszélyek 
 
 
 GY E L V 
 
 
 
 A vállalkozás belső adottságait, A vállalkozás külső  
 kapacitásait elemzi környezetének vizsgálatát jelenti 
 

4.7.1.2 sz. ábra: A GYELV elemzés 
 
A versenyhelyzet vizsgálatához a legismertebb módszer a BCG mátrix, 

amely a vállalat egyes egységeinek (termékeinek) piaci pozícióit vizsgálja két 
tényezőt kiemelve; a relatív piaci részesedést (a vállalat piaci részesedését viszo-
nyítja a legnagyobb versenytárs, piacvezető piaci részesedéséhez) és a piaci nö-
vekedést (az éves növekedési ütemet). 
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Relatív piaci részesedés 
Csillagok 
(sztárok) Kérdőjelek Magas 

Pi
ac

i n
öv

e-
ke

dé
s 

Fejőstehenek Döglött kutyák Alacsony 

 Magas Alacsony  
 

4.7.1.3 sz. ábra: A BCG mátrix lényege 
 

4.7.2. Az üzleti terv 

A csillagok mezőbe a vállalat büszkeségei tartoznak, ők a „sztárok” a pia-
con, a legjobb termékek. 

Fejőstehenek a kiöregedett sztárok, piacvezető szerepüket már elvesztették, 
már kevésbé vonzó termékek, de még a bennük rejlő lehetőséget ki lehet hasz-
nálni. 

Kérdőjelek, ők a „nehéz fiúk”; az új termék lehet ígéretes, lehet befektetni 
és hoznak sok profitot, de ez bizonytalan, még veszíteni is lehet. 

Döglött kutyák, azok a termékek, amelyekből már csak keveset  tudnak el-
adni a piacon, lehet, hogy meg kellene szüntetni a termelésüket, mert így veszte-
ségesek. 

A stratégiai tervezés kidolgozása után a vállalkozások elkészítik az operatív 
szintű üzleti tervet is. 

 
Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? 

− a vállalkozás alapításakor 
− hiteligénylésekor 
− a vállalkozás eladásakor 
− rendszeresen 

A vállalkozások a stratégiai tervük alapján készítik el az üzleti tervüket, ez-
zel összhangban. 

 
Az üzleti terv készítésének célja, szükségszerűsége 

 
A vállalati stratégia hosszabb időtávot fog át, mely egy nagyvonalú, kon-

cepcionális elgondolás a vállalkozás jövőbeni tevékenységéről, törekvéséről, 
céljairól, azok megvalósításáról. Ahhoz, hogy a stratégiában átgondolt koncepció 
gyakorlati megvalósításra kerülhessen, rövidebb időtávra koncentrált üzleti tervet 
is célszerű készíteni. 

 
Az üzleti terv Magyarországon az 1980-as évektől az 1990-es évekig ter-

jedő időszakban érte el a nagykorúságát. A valaha elsőlegesen a finanszírozás 
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eszközeként számon tartott üzleti tervezés napjainkra olyan ténylegesen alkalma-
zott folyamattá alakult át, amelyet mindenfajta üzletágban gazdálkodó vállalkozó 
elvégez, így az üzleti terv készítésének célja az elérni kívánt eredménytől függően 
eltérő lehet: 

− a még kiforratlan vállalkozási ötletek kidolgozása 
− az irányítás segítése az időarányos eredmények és a tervezett megvalósítás 

rendszeres összevetésével 
− a már meglévő tulajdonostársak meggyőzése az üzleti tevékenység 

bővítéséről, megváltoztatásáról stb. 
− új tulajdonosok bevonása a vállalkozásba, azaz külső forrás bevonása 
− üzleti partnerek számára készített terv 
− a külső, nem tulajdonlásszerű forrásbevonás elérése, a pénzszerzés. 

 
Az üzleti terv célja alapvetően meghatározza, hogy kik fogják olvasni, 

azaz kiknek készül: 
− a vállalkozáson belüli olvasók közé viszonylag szűk, de jól behatárolható kör 

tartozik, általában a felső vezetés tagjai, tulajdonosok. A készítés célja egy-
részt, hogy tisztázza a vállalkozó, mi mindenre van (lesz) szüksége az adott 
akció véghezviteléhez, és ebből mivel rendelkezik. Másrészt megéri-e a ter-
vezett lépés, azaz a várható eredmény arányos lesz-e azokkal a várható ráfor-
dításokkal és azokkal a pénzbeli, időbeli áldozatokkal, amelyeket a megvaló-
sításért kell hoznia. Harmadrészt rendszeresen összehasonlíthatja az 
időarányos eredményeket a tervvel. Ha a terv és a tényadatok annyira eltá-
volodtak egymástól, hogy már nem érdemes a tevékenységet továbbfolytatni, 
akkor akár a felszámolásról is tud dönteni. 

− a külső olvasók nagy része (ideértve a külsős szakértők, tanácsadók, eseten-
ként a szállítók stb.) döntően a finanszírozást biztosító szervezetek köréből 
tevődik össze. A pénzügyi finanszírozásnak két formája ismert: 

a) Hitelezők: abból a szempontból vizsgálják a vállalkozásokat, hogy az álta-
luk hitelként folyósított pénzösszegeik és a kamataik visszatérülése a fu-
tamidő végére (a szerződésben rögzített ütemezésben és összegben) bizto-
sítottnak látszik-e (az ígéret szintjén) a beterjesztett dokumentumok 
információi alapján 

b) Befektetők: hosszabb távon remélnek magasabb megtérülést a kockáztatott 
pénzösszegeik után 
 
Általánosságban elmondható, hogy üzleti terv készítése a vállalkozások 

választott jogi formájától (egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, intézmény, stb.) a 
vállalkozás nagyságától (létszám, árbevétel, nyereség, stb.), a végzett tevékenység 
jellegétől (gyártó, forgalmazó, szolgáltató, stb.) függetlenül javasolt minden gaz-
dálkodó részére. Fentiekben látható, hogy nem csak abban az esetben kell készí-
teni üzleti tervet, ha pl. hosszúlejáratú külső forrás igénybevétele a vállalkozás 
célja. A kis- és középvállalkozások túlélése szempontjából talán még a nagyvál-
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lalkozásokhoz képest is fontosabb, hogy folyamatosan törekedjenek üzleti terve-
zésre, mert nem rendelkeznek akkora tőkével, hogy a vállalkozásuk ne sínylené 
meg egy esetleges rossz döntés következményeit. 

 
Az üzleti terv felépítése 

 
− Az üzleti terv időtartama: 

Sokan készítenek éves üzleti tervet (ami a naptári év 12 hónapjára vonat-
kozik), igazodva ezzel az államháztartás felé szolgáltatandó éves beszámolási 
kötelezettségekben szereplő adatok időalapjához. Ez nagyban megkönnyíti a terv-
tény adatok összehasonlíthatóságát. Ezen időtartam alatt a környezeti változások 
(szabályozók, piac) és annak hatása a vállalkozási tevékenységre még jól átlát-
ható. 

Hosszabb távú stratégiai célú üzleti tervek is készülhetnek, de ilyenkor 
számolni kell azzal is, hogy a bizonytalansági tényezők száma és gyakorisága 
sokkal nagyobb (a hosszú távú előrelátás nem biztosítható a külső befolyásoló 
tényezők felmerülése és hatása miatt). 

 
− Az üzleti terv tartalma, felépítése 

Az üzleti terv készítéséhez különböző formátumok megszámlálhatatlan 
mennyiségét javasolják a bankok, pénzügyi intézmények, vállalkozási tanács-
adók, szakkönyvek és útmutatók. Nincs egyetlen olyan üzleti terv séma sem, 
amelyet egyetemesen elfogadnának és használnának. Így a formátumok közül a 
vállalkozónak azt kell kiválasztania, amelyik megfelel annak a célnak, amiért, 
illetve akinek az üzleti tervet készíti. 

Az üzleti terv részletessége és mélysége a vállalkozás méretétől és tevé-
kenységének jellegétől függ. Tartalma a szerint változhat, hogy a vállalkozás 
szolgáltatást nyújt, terméket termel vagy valamely fogyasztási cikk vagy ipari 
termék értékesítésével foglalkozik-e. A piac mérete, a verseny és a lehetséges 
növekedés szintén befolyásolja az üzleti terv tartalmát. 

Az üzleti tervet leggyakrabban kettős céllal dolgozzák ki, azaz külső és 
belső célra egyaránt felhasználják. Ekkor a tervezés végső szakaszában a kidolgo-
zott tervet alapanyagnak tekintve készítenek fejezeteiben, mélységeiben külön-
böző változatokat, aszerint, hogy milyen igényei vannak a konkrét felhasználó-
nak. 

Az egyes üzleti terv formátumok azonban hasonlóak abban, hogy többnyire 
ugyanazokat az információkat kell bennük feldolgozni csak más-más elrendezés-
ben. 

 
− Az üzleti terv a következő részletezettség alapján készíthető el: 

Fedőlap: Cím és a vállalkozás neve olvasható. 
Tartalomjegyzék: Az üzleti terv vázának a leírását tartalmazza. 
I. Bevezetés: A vállalkozás legfontosabb adatait írja le. 
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II. Összefoglaló (vezetői összefoglaló): A teljes üzleti terv kivonatos 
formája, tömör megfogalmazásban, szigorúan csak a lényegre szorít-
kozva. Az összefoglaló elolvasása után az üzleti terv olvasójának 
meg kell érteni az üzleti tervben foglalt lényeget. 

III. Iparágelemzés: Iparági hátteret, trendeket, kilátásokat mutatja be. 
Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az adott iparágban vajon a 
piac növekedése, stabilitása vagy csökkenése várható az elkövetkező 
időszakban. 

IV. A vállalat bemutatása: A vállalkozás alapvető tevékenységeiről és 
jellegéről számol be, de nem részletekbe menően. 

V. Működési terv: A vállalkozás működésének a menetét mutatja be, de 
fontossága és részletessége az adott vállalkozási tevékenység jelle-
gétől függ, így egy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás esetében 
kisebb hangsúlyt kell kapnia a kidolgozás során, mint egy termelő 
vállalkozás esetében. 

VI. Marketing- és értékesítési terv: A pénzügyi terv mellett az üzleti terv 
nagyon fontos része. Marketing tervben szerepelnek a piackutatás és 
piacelemzés eredményei, a termékek ismertetése, az árpolitika meg-
határozása és az ezekre a tényezőkre alapozott marketingstratégia, 
amelynek segítségével kihasználhatók a lehetőségek és a konkuren-
ciával szembeni versenyelőnyök, meghatározva, hogy mit, hogyan, 
mikor kell tenni a piacon és kinek mi a feladata. Értékesítési tervben 
kerül részletezésre, hogy a vállalkozás milyen eszközöket, eljáráso-
kat alkalmaz termékei értékesítésére, mekkora a várható értékesítési 
volumen. 

VII. Szervezeti terv: A vállalkozás szervezeti struktúráját mutatja be. 
VIII. Anyagellátási és készletgazdálkodási terv: A kereskedelmi 

tevékenységet folytató vállalat esetében árukészlet- és árubeszerzési 
terv részből áll, tervezés során az árukészletezést és beszerzést az 
értékesítési terv összeállításával összefüggésben tervezi. 

IX. Pénzügyi terv: Tartalmazza az eredmény- és jövedelemtervet, mérleg 
tervet, likviditási tervet, éves finanszírozási tervet, éves cash flow 
tervet és ezek elemzését. 

X. Kockázatbecslés: Az üzleti tervnek ebben a részében kerülnek bemu-
tatásra azok a kockázati források, amelyek a vállalkozást érinthetik. 

XI. Függelék: Tartalmazza a piackutatásokat, fényképeket a termékekről, 
értékesítési előrejelzést, anyagellátási és készletgazdálkodási tervet, 
pénzügyi kimutatások (eredményterv, mérlegterv, cash flow terv) 

Az üzleti tervvel szemben támasztott főbb követelmények 
 
Fontos szem előtt tartani, hogy az üzleti terv nem csupán prognózis, hanem 

mindenekelőtt intézkedési terv, így az üzleti terv a vállalkozás vezetése kezében 
lévő legfontosabb eszköz a vállalkozás irányításához, és a jövőbeni fejlődésének 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

73 

meghatározásához. Mindezeket figyelembe véve az üzleti tervnek meg kell felel-
nie bizonyos követelményeknek, melyek közül a legfontosabbak a következők: 
− világosan, olvasható formában kell, hogy tartalmazza a vállalkozás alapvető 

céljait és módszereit 
− hatékonyan segítse a vállalkozás vezetését 
−  a vállalkozás működésének belső összefüggései és a vállalkozás külső 

környezetének mélyreható ismeretén, valamint azok várható változásának 
elemzésén alapuljon 

− a vállalkozás életének olyan keretéül szolgáljon, amely tájékoztatja a vezető-
ket és a beosztottakat egyaránt a vállalkozás célkitűzéseiről és azok megvaló-
sításához szükséges intézkedésekről, és elősegítheti, hogy az erőfeszítések 
egy irányba hassanak 

− az üzleti terv elvégzendő feladatok részéhez kapcsolódóan jelenjenek meg a 
részfeladatok megvalósításának tervezett határidői is. (Ez a későbbiekben is 
hasznos lehet, amikor a tényleges megvalósulási határidővel vetjük azokat 
össze.) 

− az üzleti terv készítése csapatmunka legyen, de koordinátor vezetésével, irá-
nyításával. Az üzleti terv egyes fejezeteinek az összeállítását az adott téma-
körben legjártasabb munkatárs végezze 

− megfeleljen hitelkérelem esetén a pénzintézet követelményeinek 
 
Az üzleti tervet (annak egyes témakörét, vagy egy részét) annak tervezett 

időtartama alatt is lehet (időnként kell) változtatni, amikor ezt a körülmények 
változása megköveteli. Ezért olyan formában kell elkészíteni, hogy az időközben 
bekövetkező változtatások ne borítsák fel az egész rendszert. 

 
Az üzleti terv információszükséglete 

 
Az üzleti terv készítése előtt a vállalkozónak meg kell határoznia tevékeny-

ségének célját. Információkat kell gyűjtenie arra vonatkozóan, hogy elgondolása 
megvalósítható-e, ill. van-e valamilyen akadálya a sikerének. 

Általánosságban igaz, hogy minél pontosabb információval rendelkezik a 
vállalkozó, annál szilárdabb pozícióból készítheti el a tervét. A különféle forrá-
sokból megszerezhető információknak elsősorban a következőkre kell vonatkoz-
niuk: 
− mekkora a piac felvevőképessége a termékére vagy a szolgáltatására? (A 

piacról szerzett információk alapozzák meg a vállalkozó marketing döntéseit, 
amelyeket az üzleti tervben megfogalmaz.) 

− milyen a vállalkozás jövedelmezősége? (Mennyi pénz szükséges ahhoz, hogy 
beindítsuk a vállalkozást, a rövidtávú finanszírozáshoz milyen formában lehet 
előteremteni, nyereséges lesz-e a vállalkozása.) 
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− termelő vállalat esetében fontos feltenni: megvalósítható-e a gyártási műve-
let, milyen nyersanyagok kellenek, mekkora gépi és munkaerő szükséglet, 
általános költségek mekkorák? 

A kérdések megválaszolásához szükséges információkhoz a vállalkozó úgy 
juthat hozzá, hogy elolvassa az adott szaklapokban megjelenő tanulmányokat, 
cikkeket, áttekinti a szükséges engedélyeket, adókat, kormányhatározatokat, ösz-
szehasonlítja a vállalkozások által használt módszereket, figyeli az új trendeket az 
újságokban és a TV-ben, vásárol a versenytársnál a konkurens termékekből, 
figyeli a vásárlói magatartást a hasonló vállalkozásoknál, több szállítóval tárgyal, 
potenciális vásárlók részére kérdőíveket oszt szét, stb. 

A fentieken kívül a legtöbb információt az adott vállalkozásról az ott dol-
gozó emberektől lehet megszerezni, mivel ők a fő munkavégzők, de az üzleti terv 
készítése során igénybe lehet venni még külső szakértők és tanácsadók segítségét 
is. 

 
Egy új vállalkozás üzleti terve 

 
Bármilyen új vállalkozás sikerének esélyeit nagymértékben növelhetjük az-

zal, hogy ha először is egy átfogó tervet dolgozunk ki. A hiánytalan terv a teljes 
vállalkozást még annak beindulása előtt körvonalazza. A vállalatvezetésnek na-
gyon sokféle területtel kell foglalkoznia, a terv készítése során  sok döntést kell 
meghoznia. Az új vállalkozás megtervezésénél a legfontosabb dolog az, hogy 
jövendő működésének minden oldalát, területét, folyamatát figyelembe vegyük. A 
következőkről kell határozott elképzeléssel bírnia: a haszonról, a pénzügyekről, a 
telepítési helyekről, a piacról és fogyasztókról, a cég működéséről általában, üz-
leti politikákról, hirdetésekről és reklámról, a költségek fajtáiról és a nagyságáról, 
a fedezeti pontról, az értékcsökkenési politikáról, a készletértékelési, az önkölt-
ségszámítás módszerekről, az árpolitikáról. 

A tervező első kérdése az legyen: ”A befektetett időmért és tőkémért cse-
rébe mekkora haszonra számíthatok ebből a vállalkozásból?” 

 
Az átfogó üzleti terv fő lépései 

 
A tervezés itt következő 14 fő lépése az elvárt jövedelem követelményét 

szem előtt tartva alakult ki. 
1. Lépés: Először határozza meg, hogy a ráfordítani szándékozott ideje és 

befektendő tőkéje alapján mekkora hasznot akar elérni. Ennek alapján ké-
szítse el a tervezett jövedelem kimutatását. 

2. Lépés: Vizsgálja meg a piacot és derítse ki, hogy van-e lehetőség az első 
lépésben meghatározott nyereséget biztosító mennyiség értékesítésére! 

3. Lépés: Készítse el a felhasználandó eszközök jegyzékét! 
4. Lépés: Készítsen nyitó mérleget! 
5. Lépés: Bizonyos szempontok alapján tanulmányozza a kiválasztott helyet és 

környékét! 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

75 

6. Lépés: Készítsen egy tervrajzot az üzleti tevékenység céljára szánt teljes 
területről! 

7. Lépés: A megfelelő szervezeti forma kiválasztása! 
8. Lépés: Tekintse át kereskedelmi és piaci tervének minden vetületét! 
9. Lépés: Elemezze a tervezett állandó és változó költségeket! 
10. Lépés: Határozza meg a cég fedezeti pontját! 
11. Lépés: Ha a hitelbe történő értékesítés gondolatával is foglalkozik, akkor 

vegye számba ennek előnyeit, tekintse át a szükséges adminisztratív döntése-
ket. Alakítsa ki hitelezési politikáját! 

12. Lépés: Gondolja végig az Önt érintő kockázati tényezőket és azt, hogyan akar 
megbirkózni ezekkel! 

13. Lépés: Fogalmazza meg az indulásnál alkalmazott személyzeti politikát! 
14. Lépés: Hozzon létre megfelelő elszámolási (számviteli) rendszert. 

 
 
 

5. A VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA, MŰKÖDÉSE, MEGSZÜNÉSE 

 

5.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA 

A vállalkozások alapítása 
működése 
átalakulás 
megszüntetése 

 
A vállalkozások alapítása 

 
A vállalkozások alapítása, beindítása sokféle szervezési, beszerzési fel-

adatot jelent az alapítók számára. A következőkben csak az adminisztratív teen-
dőket tekintjük át. 

 
elhatározás → alakuló taggyűlés → Cégbíróság; alapítási dokumentumok → 

(Előtársaság) → Cégbírósági bejegyzés → működő gazdasági társaság 
 
A tagok önkéntes, egybehangzó akarat-kinyilvánításukkal gazdasági társa-

ságot alapítanak. Elhatározták, hogy együtt „csapatban” fognak ezután dolgozni. 
Meg kellett tehát határozni:  
− a vállalkozási formát 
− a tevékenységi kört 
− és a vagyoni hozzájárulás mértékét is! 
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Vállalkozási forma 
 
Vállalkozni sokféle szervezeti formában lehet. A megfelelő vállalkozási 

forma kiválasztása viszont összefügg a vállalkozás tevékenységi körével, tőke-
szükségletével is. A különböző vállalkozási formákra eltérő jogi szabályozások 
vonatkoznak. Két fontos területet emeltünk ki; az egyéni vállalkozók – akikre 
nézve az 1990. évi V. törvény rögzíti a legfontosabb szabályokat – és a gazdasági 
társaságok – akikre vonatkozóan az 1997. évi CXLIV. törvény az irányadó. Mivel 
a későbbiekben gazdasági társaságot – Kft-t – tervezünk alapítani, ezért a követ-
kezőkben a társaságokra vonatkozó alapvető jogszabályokat, előírásokat tekintjük 
át. 

A gazdasági társaságokra vonatkozóan a társasági törvény előír bizonyos 
feltételeket, korlátokat az üzleti tevékenység biztonsága érdekében. 

A vállalkozás beindításánál alaposan mérlegelni kell, melyik a legmegfe-
lelőbb szervezeti forma. 

 
Mérlegelni kell a következő kérdéseket: 
− egyedül vagy családdal, barátokkal együtt kíván-e dolgozni 
− ki, milyen szakképzettséggel rendelkezik 
− mennyi a vállalkozás beindításához feltétlenül szükséges tőke 
− személyesen kíván-e közreműködni 
− milyen mértékű felelősséget kíván felvállalni (korlátolt vagy korlátlan) 
− önálló jogi személyiségű legyen-e a vállalkozás 

 
Miután a helyzetet alaposan elemeztük és végérvényesen döntenénk érde-

mes egy ügyvéd ill. egy gazdasági szakember tanácsait is meghallgatni. 
 

A tevékenységi kör 
 
Nagyon fontos a vállalkozás tárgyának a meghatározása, mire is vállalkoz-

zunk. A legfontosabb kiindulópont a piaci környezet elemzése, egy részletes pi-
ackutatás segítségével meghatározhatjuk, hogy milyen kielégítetlen piaci szük-
ségletek ill. fizetőképes kereslet mutatkozik az adott termék vagy szolgáltatás 
piacán. 

Ki kell jelölnünk, hogy kik alkossák azt a fogyasztói csoportot, akiknek az 
igényeit ki szeretnénk elégíteni. A konkurencia milyen termékeket, milyen felté-
telekkel és milyen áron kínálja. Kik legyenek a beszállítóink, együttműködő part-
nereink? Ne legyen túl sok versenytárs azon a piacon, ahová be szeretnénk lépni, 
mert nem biztos, hogy sok azonos profilú vállalkozás megélhet egy településen. 

Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy amennyiben szakképesítéshez kö-
tött a tevékenység folytatása, úgy az, biztosított legyen. Ne vonatkozzon tiltás a 
tevékenységre, pl. a koncessziós törvény hatókörébe tartozó tevékenységek eseté-
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ben. Engedélyhez kötöttek a speciális szakmai ismereteket igénylő tevékenységek 
(pl. egészségügyben). 

 
Vagyoni hozzájárulás 

 
Ez a kérdés szorosan összefügg a tevékenységi körrel ill. ja vállalkozási 

formával. A jogi személyiségű vállalkozási formáknál, ahol a tagok felelőssége is 
korlátozott, a társasági törvény kötelező törzstőke minimumot ír elő (Kft, Rt). A 
tevékenységek közül is némelyik csak komoly fejlesztések révén valósítható meg, 
így a vállalkozási tevékenység elindításának is szükséges feltétele, hogy az ala-
pításkor a megfelelő nagyságú törzstőke rendelkezésre álljon. A társaság alaptő-
kéjét, a tagok bocsátják a gt. rendelkezésére, mégpedig a saját vagyonukból külö-
nítik el és engedik át alapításkor az általuk létrehozott társaságnak. Minden tag 
köteles vagyoni hozzájárulást vállalni és ez lehet pénzbeli és/vagy nem pénzbeli 
betét (apport). A tagok által rendelkezésre bocsátott apport csak forgalomképes 
dolog ill. szellemi alkotás, vagyoni értékű jog lehet, amit persze a társaságnak 
értékelni is kell. 

Miután a tagok tisztázták az alapítás körüli lényeges kérdéseket, kitűzhetik 
az alakuló taggyűlés időpontját. 

 
Alakuló taggyűlés 

 
Az alapító tagok jogosultak részt venni az alakuló taggyűlésen. Meghatá-

rozzák a társasági formát, a cég nevét, tevékenységi körét, székhelyét, telephelyét, 
az alapító tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét. Megválasztják a vezető tiszt-
ségviselőket, a felügyelő bizottság tagjait, könyvvizsgálót. Mindezeket a társasági 
szerződésben is rögzítik, amit valamennyi alapító tag aláír és ügyvéd is 
ellenjegyzi. 

Az alakuló taggyűlésről és a későbbiekben minden taggyűlésről jegyző-
könyvet kell készíteni. 

 
A taggyűlésről készülő jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
• a taggyűlés helyét, idejét 
• jelenlévők nevét – szavazati jogának mértékét 
• fontosabb eseményeket 
• nyilatkozatokat 
• határozatokat; a szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók számának 

feltüntetésével (A határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilván-
tartást vezet és haladéktalanul bevezeti a Határozatok könyvébe) 

• a jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy taggyűlésen jelenlévő tag írja 
alá 

• bármelyik tag betekinthet és másolatot készíthet a jegyzőkönyvről is 
és a határozatokról is 
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Társasági szerződés (Alapítási dokumentumok) 

 
Az alakuló taggyűlésen döntenek a létrehozandó gazdasági társaság leg-

fontosabb kérdéseiről. A társaság létrejöttének egyik legfontosabb megnyilvánu-
lási formája a társasági szerződés elfogadása. Valamennyi alapító tag aláírja, a 
közjegyző pedig közokiratba foglalja ill. ügyvéd ellenjegyzi. Ha a gt. időtartamá-
ról a társasági szerződés nem rendelkezik, úgy a társaság határozatlan időre jött 
létre. 

A társasági szerződés az egyik legfontosabb alapítási dokumentum, mely-
nek tartalmát az alapítók szabadon állapíthatják meg, a társasági törvény előírá-
saitól csak ott nem térhetnek el, ahol ezt a törvény kötelezően elrendeli (A rész-
vénytársaság alapszabályára szigorúbb előírások vonatkoznak, csak a törvény 
által megengedett esetekben lehet eltérni). 

 
A társasági szerződésnek tartalmaznia kell: 
• a társaság cégnevét, székhelyét 
• a tagok nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét) 
• a társaság tevékenységi körét 
• a társaság jegyzett tőkéjét, rendelkezésre bocsátásának módját és ide-

jét 
• és az adott társasági formától függően egyéb kérdéseket 

 
Cégbejegyzési eljárás 

 
A gazdasági társaság létrehozásakor az egyik legfontosabb feladat, a meg-

alakuló társaság Cégbíróságra történő hivatalos bejelentése. A cég adatainak a 
bejegyzése a cégjegyzékbe kérelemre történik. A társaság székhelye szerinti me-
gyei (fővárosi) bíróság, mint Cégbíróság látja el a cégek bejegyzését. A Cégbíró-
ság törvényességi felügyeletet gyakorol a cégek felett. A cégbejegyzés nemcsak 
egy adminisztrációs eljárás, hogy a bíróság csupán a cégek adatait bevezeti a 
nyilvántartásba, hanem törvényességi szempontból megvizsgálja a társaságok 
megalakulását, az alapítás dokumentumait, a működését egészen a megszűnésig. 
A bíróság azt vizsgálja, hogy az irányadó jogszabályoknak megfelelően történik-e 
a társaság alapítása, működése vagy megszűnése, a szükséges dokumentumokban 
foglaltak nem ütköznek-e jogszabály kötelező erejű előírásaiba. A gazdasági tár-
saságok cégbejegyzése, a megalakulásuk nyilvántartásba vétele az egész gazdaság 
számára lényeges kérdés, hiszen fontos, hogy az új gazdálkodó szervezetek törvé-
nyes keretek között jöjjenek létre és működjenek, ezzel a gazdasági élet tisztasá-
gát, biztonságát is próbálja az állam garantálni. 

A gazdasági társaság alapítását a szerződéskötéstől számított 30 napon be-
lül a Cégbíróságának be kell jelenteni, aki nyilvántartásba veszi és ezt a tényt a 
társaság fontos adataival együtt a „Cégközlöny”-ben közzé is teszi. 
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Ezt a közzétételt a társasági törvény kötelezően elő is írja. A cégjegyzék 
közhiteles, nyilvános; a cégbíróságon bárki betekinthet a cégnyilvántartásba, 
másolatot készíthet, kivonatot kérhet. 

 
Cégkivonat 
• a cégbíróságon bejegyzett cég adatait tanúsító okirat, a jelenleg is élő, 

érvényben lévő adatokat tartalmazza 
• ezt bárki kérheti 5. 000,-Ft (ötezer forint) illeték ellenében. 

Cégmásolat 
• a cégbíróságon bejegyzett cégek élő és törölt adatait is tartalmazza 
• szintén bárki kérheti 7. 000,-Ft (hétezer forint) illeték ellenében 

Cégbizonyítvány 
• a cégbíróságon bejegyzett cégről egy rovatot (tevékenységi körére 

vonatkozóan) tartalmaz 
• ezt is bárki kérheti 3. 000,-Ft (háromezer forint) illeték ellenében 

 
A cégjegyzékbe történő bevezetést a Cégbíróság rendeli el, így hiteles a 

cégjegyzék. Az állam a cégbejegyzéssel elismeri a társaság létrejöttét, nyilván-
tartásba veszi a céget és később is folyamatosan figyelemmel kíséri és bejegyzi a 
változást. A gazdasági társaságoknak kötelességük minden változást, ami a mű-
ködésük során az adataikban bekövetkezett, a módosítást követően 30 napon belül 
a cégbíróságnak bejelenteni, és nyilvánosságra hozni. Ha a Cégbíróság tör-
vénysértés állapít meg különféle szankciókat alkalmazhat; figyelmeztethet, 
bírságolhat, felfüggesztheti a társaság határozatát, megtagadhatja a cégbejegyzést 
vagy eltilthatja a céget a további tevékenységétől. 

Mindegyik cég a cégbejegyzéssel jön létre, ha a társaság megalakulása kö-
rül s az alapítási dokumentumaiban is mindent rendben talált a Cégbíróság, akkor 
bejegyzi a társaságot, ezzel hivatalosan is elismeri a létezését. 

A cégbejegyzést kérelmezni kell, melyet a Cégbíróságon az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon – Cégbejegyzési kérelmen – tehet meg a 
társaság (jogi) képviselője. 
 
Pénzintézet 

 
Mielőtt a gazdasági társaság benyújtaná a Cégbíróságra a cég alapításával 

kapcsolatos dokumentumokat, előtte egy általa kiválasztott pénzintézetet kell 
felkeresnie. Minden gazdasági társaságnak van bankszámlanyitási kötelezettsége 
(valamennyi adónem fizetését már csak átutalással lehet rendezni, kivéve SZJA), 
sőt annyi bankszámlát nyithat, amennyinek csak elbírja a költségeit – csak vala-
mennyire nézve bejelentési kötelezettsége van az APEH felé, megjelölve a fő-
bankszámlát. 

A kiválasztott pénzintézetnél először is nyilatkozatot kell tennie arról, hogy 
a számlatulajdonos azonos a tényleges tulajdonossal – ez a pénzmosás megelőzé-
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séről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében szükséges. Számlanyitási 
kérelmet (ez formanyomtatvány) kell benyújtani pénzforgalmi bankszámla nyitá-
sához. Ezen a nyomtatványon fel kel tüntetni a cég nevét, telephelyét és egyéb 
tájékoztató adatokat: az alaptőke befizetésének időpontját, összetételét (készpénz, 
apport), információt kell közölni az alapítók részesedésére valamint a várható 
bevételre, nyereségre vonatkozóan. A bank kéri az ügyfél társasági szerződését és 
Aláírási címpéldányból is egy eredetit.  

 
A Bankszámlaszerződés a Bank és számlatulajdonos között jön létre és rög-

zíti a feltételeket a bankszámla nyitására, vezetésére vonatkozóan. A számlatulaj-
donos bankszámláját egy 24 (3X8) számjegyből álló pénzforgalmi jelzőszámmal 
(bankszámla száma) azonosítja és így tartja nyilván. A bankszámlaszerződést a 
számlatulajdonos és a Bank ügyintézője is ellátja aláírásával. 

Aláírókartonon a számlatulajdonos neve, címe, bankszámla száma után a 
bankszámla felett rendelkező(k) nevét, beosztását, saját kezű aláírását kell beje-
lenteni (a bank kijelölt alkalmazottja előtt aláírni 3 egyező példányban). 

Mindezek után a gazdasági társaság tagjai befizetik a cég alaptőkéjének 
pénzbetét részét és a Bank kiadja erről a hivatalos igazolást a Cégbíróság felé. 

 
A Cégbíróságra benyújtandó alapítási dokumentumok: 

 
− Cégbejegyzési kérelem – nyomtatvány 

Tartalmazza: 
• a cég elnevezését, rövidített nevét – utalni kell a vállalkozási formára, 

pl. Rt, Kft, Bt stb. 
• a cég székhelyét (szükség lehet tulajdoni lap vagy bérleti szerződés 

ill. lemondó nyilatkozat csatolására) 
• a létesítő okirat (társasági szerződés) kelte 
• a cég tevékenységi köreit fel kell tüntetni; TEÁOR szám és megneve-

zés szerint 
• a tevékenység megkezdésének időpontja 
• a cég működésének időtartama (határozott, határozatlan) 
• a cég vagyona, alaptőkéje 
• a cégjegyzés módja: önálló vagy együttes 
• a cégjegyzésre jogosultak neve, tisztsége, lakóhelye 
• átalakulás esetén a jogelődök cégjegyzékszáma 
• Nyilatkozat az APEH számára: ÁFA-kör ill. alanyi mentesség 

választásáról 
• a jogi képviselő adatai 

 
A benyújtott mellékletek tételes felsorolása. 
Illetékbélyeggel kell ellátni, amelynek értéke a társság alaptőkéjének 2%-a 

kell legyen, de minimum 20. 000,-Ft. 
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A készpénz-átutalási megbízás igazoló csekkét is mellékelni kell, az Igaz-
ságügyi Minisztérium számlájára szóló befizetést igazolja, amely a közzétételi díj 
fedezetére szolgál és jogi személyiségű társságok esetében 20. 000,-Ft, a többi cég 
esetében  
10. 000,-Ft. 

 
A cégbejegyzési kérelemhez mellékelendő dokumentumok: 

− Létesítő okirat (Társasági szerződés) – 3 eredeti példányban (tartalmát 
korábban részleteztük) 

− Aláírási címpéldány – 2 közjegyzővel hitelesített példány 
Tartalmaznia kell: 
Az aláíró nevét, lakcímét, a cégben betöltött tisztségét és miként 

jegyzi a cégneve alá a saját nevét. 
A közjegyző igazolja, hitelesíti az aláírást. 

− Tagjegyzék – 2 példányban 
A cég neve és székhelye után fel kell tüntetni a tagok nevét, lak-

címét, törzsbetétjük mértékét (számmal és betűvel is) és ha a társasági 
szerződésben meghatározták, akkor a pótbefizetés mértékét, idejét, mellék-
szolgáltatást ill. elővásárlási jogot. 

A tagjegyzéket az ügyvezető mellett a jogi képviselő is ellenjegyzi. 
− Elfogadó nyilatkozat – 1 példányban 

A nyilatkozatban szerepelnie kell a megválasztott tisztségviselő ne-
vének, születési idejének, helyének, anyja nevének, lakcímének. Fel kell 
tüntetni a cég nevét, székhelyét, a társaságban betöltött tisztségét, a meg-
választás időtartamát (max. 5 év). Nyilatkoznia kell, hogy személyében 
megfelel-e a társasági törvényben meghatározott követelményeknek és 
semminemű kizáró ok nem merül fel vele kapcsolatban. A saját aláírása 
mellett még két tanú aláírása, lakcíme rajta kell szerepeljen a nyilatkozaton. 

− Cégbírósági igazolás – 1 példányban 
A cég bankszámláját vezető pénzintézet hivatalos igazolása, hogy a 

megnevezett társaság pénzintézeti számlájára a törzstőkét befizették. Téte-
lesen felsorolja a befizető tagok nevét, születési idejét, anyja nevét, lak-
címét és a befizetett pénzbetét nagyságát. 

− Ügyvédi meghatalmazás 
A társaság meghatalmazza a cégbejegyzési ügyében eljáró ügyvédet, 

hogy az ügyvédi törvényben meghatározott jogkörrel képviseletét lássa el. 
− Apportlista 

Ha a társaság alapítói vagyona nem csupán pénzbeli hozzájárulásból, 
hanem forgalomképes vagyontárgyakat is tartalmaz, akkor szükséges az 
ügyvezető igazolása is az ügyvéd ellenjegyzésével. Egyértelműen azonosí-
tani kell az apportba adott tárgyat, (a legfontosabb azonosító adatokat fel 
kell tüntetni, pl. gépkocsik esetében típus, rendszám, motorszám, alváz-
szám és mellékelni kell a gépkocsi forgalmi engedélyét, zöldkártyáját, kö-
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telező biztosítási csekkét) a társasági szerződésben megjelölt pénzértékét és 
az apportba adó tag által a rendelkezésre bocsátás megtörténtét. Ingatlan 
esetében a tulajdoni lap másolatát. 

− Könyvvizsgálói igazolás 
Az apportlistához mellékelni kell a könyvvizsgáló nyilatkozatát, 

amelyben igazolja, hogy a listán szereplő apport értékét elfogadja-e vagy 
sem a megvizsgált piaci értéknek megfelelően. 

− egyéb dokumentumok: 
• Hatósági engedély, amennyiben a tevékenység folytatásához szüksé-

ges 
• Cégkivonat, ha az alapító tagok között olyan cég is található, akinek a 

cégjegyzékét más bíróság vezeti (külföldi cég esetén hitelesített 
magyar fordítás is kell) 

 
Tanúsítvány 

 
A cégbejegyzési kérelem és a mellékelt cégiratok benyújtásáról a Cégbíró-

ság egy tanúsítványt állít ki, melyben igazolja, hogy az adott társaság a cégbe-
jegyzési kérelmét benyújtotta. 

A tanúsítvány a cég alapvető azonosító adatait tartalmazza: 
• cégjegyzékszámát 
• elnevezését és utána feltünteti, hogy: „bejegyzés alatt” 
• székhelyét; itt is szerepel a „bejegyzés alatt” megjelölés 
• statisztikai számjelét 
• adószámát 

A társaságnak a „bejegyzés alatt” megjelölést kell alkalmaznia mindaddig a 
cégneve után, amíg a Cégbíróság a cégnyilvántartásba a gazdadasági társaságot be 
nem jegyezte, s erről írásban értesíti, azaz elrendeli a cégbejegyzést, és erről 
végzést hoz. A jogi személyiségű gazdasági társaságok esetében ez a bejegyzési 
eljárás 60 napot vesz igénybe. A gt. tevékenységét ez alatt az időszak alatt is 
folytathatja, mint előtársaság. A gt létesítő okiratának ellenjegyzés napjától, ha 
rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel, 
megkezdheti tevékenységét és az előtársaságra a létrehozandó gazdasági társaság 
szabályai érvényesek. A cégbejegyzést követő 30 napon belül az előtársaság mű-
ködésével kapcsolatban az adóhatóság felé adóbevallást kell benyújtani. (Ezt az 
Adóeljárási törvény szabályozza, 1990. évi XCI. Tv. az adózás rendjéről) 

Ha a társaság nem nyújtott be minden szükséges cégiratot a bejegyzési ké-
relemmel, a Cégbíróság felszólíthatja hiánypótlásra. A gt.-nak a megjelölt iratokat 
a kitűzött határidőn belül pótolnia kell s ismét kérni a cégbejegyzést. 

A cégbejegyzés megtagadása esetén a társaság nem folytathatja tovább a 
tevékenységét s a kötelezettségekért a gt. vezető tisztségviselői korlátlanul és 
egyetemlegesen kötelesek helytállni. 
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A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön 
létre. A cégnyilvántartásba bejegyzett gt.-k működése felett a Cégbíróság törvé-
nyességi felügyelete már korlátozottabb és nem öleli fel az egész tevékenységüket 
csak a társasági jogi normák érvényesülésének vizsgálatára szorítkozik s az egyes 
szakhatósági szervek (adóhatóság, önkormányzat, munkavédelem stb.) irányítási 
felügyeletet gyakorolnak a vállalkozások működése felett. 

A Cégbíróság a társaság szerveinek – taggyűlés, igazgatótanácsi ülés – ha-
tározatait vizsgálja, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak. A cégeknek a nyil-
vántartott adataikban történt változásokat 30 napon belül be kell jelenteni a Cég-
bíróság felé. A cégek a működésükről készített beszámolót is kötelesek letétbe 
helyezni a bíróságon. 

 
APEH 

 
Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytat-

hat. A cégek a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a Cégbíróságról megkapott 
tanúsítványban már adószámot is kapnak. Bár ezt az okiratot a Cégbíróság adja ki, 
de az adóhatósággal számítástechnikai kapcsolatban áll és továbbítja a bejegyzési 
kérelmet benyújtó cég adatait és cégbejegyzési számát,  a adóhatóság pedig a 
megképzett adószámot. 

Ennek birtokában a cég megkezdheti üzleti tevékenységét. A Cégbírósági 
bejelentéstől számított 15 napon belül az adózót bejelentkezési kötelezettség ter-
heli a székhelye szerint illetékes állami adóhatóság felé. 

A bejelentendő adatokat írásban kell közölni az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon (03201/T), Adatbejelentő lapon. Közölni kell a cég cégjegyzék-
számát, adószámát, cégnevét, rövidített nevét, levelezési címét, vezető tisztségvi-
selők azonosító adatait, tulajdonosok, képviselő adatait, bankszámla számát stb. 
Mellékelni kell a társasági szerződés egy eredeti példányát is. 
 
KSH 

 
 Az alakuló gazdaság társaságoknak adatszolgáltatási kötelezettségük van a 

székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) Központi Statisztikai Hivatal felé, 
erre Kormányrendelet kötelezi őket. Az „Alapinformációk az alakuló gazdasági 
szervezetekről” című nyomtatványok a Cégbíróságon is megtalálhatók. Postai 
úton is továbbíthatók a Statisztikai Hivatal felé. 

A cégek a KSH-törzsszámukat a Cégbíróságtól a Tanúsítványban már 
megkapják, ugyanis számítástechnikai úton továbbítják az adott társaság adatait 
egymásnak a Cégbíróság és a KSH. 

 
Pénzintézet 

 
A számlatulajdonos miután a Cégbíróságtól megkapta a Tanúsítványt, azt 

be kell mutatnia a számlavezető pénzintézetnél is és a befizetett alaptőke pénz-
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betét részét a bank törzstőkeként lekönyveli a számlatulajdonosnak s erről bank-
számla-kivonatot is küld. 

 
APEH 

 
Ha az adózó az adóhatóság felé bejelentési kötelezettségének már elege tett 

az Adatbejelentő (03201/T) nyomtatványon és ott a bankszámláját vezető pénz-
intézet nevét, valamint bankszámlaszámát még nem közölte, akkor azt meg kell 
tennie egy Változásbejelentő lapon (03202/T). Ezen a nyomtatványon kell beje-
lentenie az adózónak minden változást vagy új adatokat, amelyek létrejöttek a 
vállalkozás működése során. A Változásbejelentő lapon az adózó azonosító adatai 
mellett csak a megváltozott ill. új adatot kell szerepeltetni, az előtte lévő kódkoc-
kában megjelölve (U/T), hogy új vagy törölt adatokról van-e szó. (A Cégbírósági 
bejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó azokat a változásokat köteles 
közvetlenül az adóhatósághoz bejelenteni, amelyekről a Cégbíróság nem tájé-
koztatta az adóhatóságot). 

A bejelentési ill. a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy ké-
sedelmes teljesítés esetén mulasztási bírság szabható ki. 

A Járulékigazgatósághoz nem kell külön bejelentkeznie az adózónak, az 
APEH-hez tartozik, itt is adószámon tartják nyilván a vállalkozókat. A bevallását 
az adóbevallással együtt teszi meg az adózó, a megfizetését pedig havonta kell 
teljesíteni. 

 
MEP 

 
A cégeknek a Cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül bejelentési 

kötelezettségük van a székhelyük szerint illetékes Megyei (fővárosi) Egész-
ségbiztosítási Pénztár felé. Ezt egy (BF0002) nyomtatványon, Bejelentő lapon 
tehetik meg, melyben írásban közölniük kell a cég nevét, székhelyét, telephelyeit, 
cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát 
stb. 

A MEP a bejelentő gazdasági társaságnak egy 10 számjegyből álló nyil-
vántartási számot ad és a továbbiakban ezen a számon fogja nyilvántartani. 

Amennyiben a társaság alkalmazottakat is foglalkoztat, úgy ezt is be kell 
jelentenie a „Bejelentő lap a biztosítottakról” című nyomtatványon. A foglalkoz-
tató adatait és a biztosítottak nevét, TAJ számát, jogcímkódját, FEOR számát, a 
biztosítási jogviszony kezdetét, szüneteltetését, végét, magánnyugdíjpénztári 
tagság esetén a nevét, kódját. 

A biztosítási jogviszonyban történő változás napjától számított 8 napon 
belül bejelentést kell tenni a MEP felé. (Az 1997. évi LXXX. tv. a TB-ről részle-
tesen szabályozza) 

 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
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A cégbejegyzésre kötelezettek a megalakulásuktól (létesítő okirat kelte) 
számított 15 napon belül kötelesek a székhelyük szerint illetékes nyugdíjbiztosí-
tási és egészségbiztosítási igazgatási szervhez nyilvántartásba vétel céljából be-
jelenteni a nevét, székhelyét, telephelyét, megalakulása napját, képviseletre jogo-
sultak nevét, lakcímét, a foglalkoztatottak számát, adóazonosító számát és a cég 
bankszámlaszámát. Mindezt egy hivatalos levélben kell közölni (nincs nyomtat-
vány). 

A foglalkoztatónak a biztosítottakról Nyenyi-lapot kell vezetni, év végén 
lezárni, archiválni, és adatot kell szolgáltatni az igazgatási szerv felé a tárgyévet 
követő április 30-ig.   

 
Önkormányzat 

 
A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az adókötelezettség 

keletkezését és ezeket érintő változásokat egy „Bejelentkezési lapon” kell meg-
tenni a vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzat Adóirodájánál. Ezt a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvény szabályozza. Az illetékes települések Közgyűlése pedig rendeletben 
megállapítja a helyi adók mértékét. 

A vállalkozásokat iparűzési adó- ill. gépjármű adókötelezettség terheli azon 
önkormányzatok felé, ahol székhelyük ill. telephelyük található. 

Az adózó a bejelentési lapon az azonosító adatit feltünteti, de kap is a hi-
vataltól egy helyi nyilvántartási számot. 

 
Kamara 

 
A kamarai tagság önkéntes a vállalkozások számára. 
 
 

5.2. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSE 

A Társasági Törvény alapján meghatározott társasági forma szerint alakuló 
cég teljes körű létjogosultságát a cégbejegyzést napjától nyeri el (tevékenységét 
korábban is megkezdheti, előtársaságként bizonyos megszorításokkal), a bejegy-
zett gazdasági társaságok így teljes körű jogalanyok s a cégnevük alatt jogokat és 
kötelezettségeket szerezhetnek. A Cégbíróság a bejegyzés ügyében végzést hoz. 
A Cégbíróság közli, hogy a gazdasági társaság kérelmére elrendeli a cég bejegy-
zését a  cégjegyzékbe és felsorolja a cég általános adatait. Felhívja a bíróság a 
figyelmet arra, hogy az írásbeli képviselet illetve hivatalos levelezés során fel kell 
tüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét, székhelyét s a cég-
jegyzékszámát. Bár a Cégbíróság törvényességi felügyelete végigkíséri a cégek 
működését az alapítástól kezdve egészen a megszűnésig, a cégnyilvántartásba 
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bejegyzett gazdasági társaságok működése felett a cégbíróság felügyeleti jogköre 
korlátozottabb, nem öleli fel a cég egész tevékenységét. 

A társaságok a működésük során a tevékenységük jellegétől függően sok-
féle jogszabályt kell figyelembe venniük, alkalmazniuk. Ezek teljes körű felsoro-
lásától most eltekintenénk csak kiemelnénk néhány jogszabályból az általánosabb 
érvényű részeket, melyek alkalmazására a legtöbb társaság esetében sor kerül. 

 
A gazdasági törvények és polgári jog 

 
A mindennapi gyakorlati munka szempontjából  fontos, hogy a működés, 

az üzleti tevékenység során milyen szabályokat kell betartani. A szabályozások 
ismerete nem csak jogi értelemben szükséges, számos esetben gazdasági érdek is 
fűződik ahhoz, hogy a vállalkozás a rendelkezésére álló lehetőségeket kihasználja. 
Ehhez azonban a lehetőségeket és azok határait ismerni kell. 

Az állam gazdasági célkitűzéseit és azok megvalósításának eszközeit egye-
síti a gazdaságpolitika. Mindezen eszközök, politikák gyakorlati megjelenési 
formái a törvények, rendeletek. Ezekkel igyekszik az állam az általa kívánatosnak 
tartott irányba terelni a vállalkozásokat. Természetesen ezek nem mindig kötelező 
erejű parancsok, sokszor csak bizonyos tevékenységeknek kedvezményeket ad-
nak, másokat gazdaságilag megnehezítenek. Erre példa az export ösztönzések 
rendszere, az export árkiegészítés, illetve az import megnehezítése.  

A piaci szereplők egymás között kapcsolatát üzleti partnerek viszonyát, el-
adó és vevő közti megegyezéseket szabályozza a polgári jog. 

A jog megjelenési formája a Polgári Törvénykönyv, mely azokat az előírá-
sokat tartalmazza, melyek a polgárok, személyek – és ezen belül természetes és 
jogi személyek – viszonyát érintik. A számos fejezet közül itt most azt emeljük 
csak ki, mely a leggyakrabban előfordul az üzleti életben, ez pedig a szerződések-
kel kapcsolatos. 

A polgári jogi szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó ki-
fejezésével jön létre. A polgári jog általános szabálya a szerződési szabadság. A 
szerződési szabadság azt jelenti, hogy a szerződés érvényesen létrejöhet úgy, 
hogy a felek írásban megállapodnak, létrejöhet úgy is, ha a jogszabály másként 
nem rendelkezik, hogy a felek szóban megállapodnak, továbbá létrejöhet a szer-
ződés ráutaló magatartással is. 

A polgári jogi felelősség általános szabálya: aki másnak jogellenes kárt 
okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 
A továbbiakban röviden tekintsünk át néhány szerződéstípust 
 
Az adás-vételi szerződés alapján az eladó köteles valamely dolog tulaj-

donjogát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokában bocsátani. A vevő pe-
dig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. 
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Megbízási szerződés alapján a megbízott valamely ügyet köteles ellátni a 
szerződés szerint. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfe-
lelően kell teljesíteni. Tehát a megbízó adja a megfelelő utasításokat a megbízott-
nak, aki ezeket az utasításokat köteles végrehajtani. 

 
Bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles egy dolgot időlegesen a bérlő 

használatába adni, a bérlő pedig a dolog használatáért bért fizetni. A bérleti szer-
ződés sajátossága az, hogy a dolog birtoklását és használatát engedi át a dolog 
tulajdonosa a bérlő számára, de a dolog tulajdonjogát a bérleti díj tartama alatt 
fenntartja önmagának. 

 
A piaci magatartás szabályozása 

 
Hazánkban, mint a piacgazdaságra berendezkedett államokban általában, a 

piaci verseny alapvető feltétele a gazdasági verseny szabadsága és tisztasága. A 
verseny minden állampolgár alapvető érdeke, mert kikényszeríti a gazdasági ha-
tékonyságot és előmozdítja a fejlődést. Ugyanakkor szükséges megakadályozni a 
verseny elfajulását, azaz a versenyben tisztességtelen eszközök alkalmazását. 
Mivel mindezek – a fentiekben vázolt – alapelvek közérdekűek, a piacgazdaságra 
berendezkedett államok törvényhozásai – köztük hazánk Országgyűlése is – jog-
szabályi normákat is meghatároznak a piaci verseny szabadságát és tisztaságát 
korlátozó viselkedésformák tiltására, bekövetkeztük esetén pedig az elkövetők 
ellen hatékony szankciók alkalmazására. 

2000. évi CXXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a ver-
senykorlátozás tilalmáról (1996. évi LVII tv módosítása) már Európai Gazdasági 
Közösségi szabályokat is alkalmaz.  

Magyarországon a nyereségorientált tevékenységeknél a gazdasági ver-
senyt főként az un. Versenytörvény (jelenleg hatályos: az „1990. évi LXXXVI. 
Törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról”) szabályozza, azaz ez a 
törvény tartalmazza azokat az aktuális szabályokat, amelyek alapján a piac sze-
replői, a vállalkozók, a versenytársak és a fogyasztók tevékenységüket folytat-
hatja. 

A versenytörvény – mely hatálya minden Magyarország területén gazda-
sági tevékenységet folytató jogi és nem jogi személyre kiterjed – alapelve, hogy a 
gazdasági verseny szabályozásának biztosítania kell a piaci kínálatot alkotók 
esélyegyenlőséget, a verseny tisztességes voltát és egyes közszolgáltatások kivé-
telével a monopóliumok kialakulásának kizárását. Azzal, hogy a törvény tiltja és 
szankcionálja a tisztességes piaci magatartással ellentétes viselkedésformákat és 
meghatározza a vállalkozók szervezeti egyesülésének ellenőrzését (az ún. fúzió-
kontrollt), összességében mind a gazdasági versenyhez fűződő közérdeket, mind a 
versenytársak, mind a fogyasztók érdekeit védi. 

A versenytörvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmát négy fejezetre 
bontva határozza meg. 
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1. fejezet a tisztességtelen verseny tilalmát rögzíti. 
− Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytár-

sak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy 
az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. 

− Tilos: 
• a hírnévrontás 
• a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan információt, 

tényt, adatot a jogosultnak érdeke fűződik. 
• tisztességtelen felhívást intézni (bojkott) 
• bitorlás, utánzás 
• áruvisszatartás 
• árukacsolás 
• a versenyegyeztetés, a versenytárgyalás, az árverés, a tőzsdei alku 

tisztaságát bármilyen módon megsérteni 
• üzleti tikok tisztességtelen megszerzése, felhasználása. 

2. fejezet a fogyasztók megtévesztésének tilalmáról szól. 
A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma. 
Tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtíveszteni. 
• Elfogultan és szakszerű vizsgálat eredményeit ismertetik 
• Egyértelmű és teljes körű összehasonlító adatokat használtak fel 
• Lényeges tulajdonságát, árát és az ár alkalmazásának feltételeit is kö-

zölték. 
3. fejezet a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások (kartell-megállapodá-

sok) tilalma. 
Tiltja a verseny korlátozására irányuló megállapodásokat, illetve az 

ilyen célokat szolgáló összehangolt, egymáshoz igazodó magatartást. Nem 
esik tilalom alá az a kartell-megállapodás, amelyik a gazdasági 
erőfölénnyel való visszaélés megakadályozását célozza. A szerződést meg-
kötni kívánó feleknek nagy biztonságot jelent, hogy a szerződésük megkö-
tése előtt kérhetik a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy határozatban állapítsa 
meg, hogy szerződésük nem esik tilalom alá, vagy mentesül a tilalom alul. 

4.  fejezet a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát rögzíti. 
• Egyoldalú előnyt kikötni, hátrányos feltételek elfogadását 

kikényszeríteni 
• Elzárkózni a szerződéskötéstől 
• Hátrányos piaci helyzetet teremteni 
• Piacra lépés akadályozni 
• Gazdasági döntéseket befolyásolni. 

 
A törvény rögzíti az arányos teljesítés elvét és külön fejezetben szabályozza 

az úgynevezett fúziókontrollt. Ennek célja a karos monopol helyzetek 
kialakulásának megakadályozása. 
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A versenyfelügyeletet ellátó szervek, hatóságok 
 
• Gazdasági Versenyhivatal 
• Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 
• Állami Bankfelügyelet 
• Állam Biztosítás Felügyelet. 

 
Kiemelkedő jelentőségűek a vállalkozások működését érintő jogszabályok 

közül az adótörvények. Az adózást az adójog szabályozza; magában foglalja az 
anyagi (a különböző adónemek) és az eljárási (adóigazgatási eljárás) szabályokat. 

Az adó az állami költségvetés bevételében igen jelentős hányadot képvisel. 
Az adót fizetők, kötelezettségüknek közvetlen ellenszolgáltatás nélkül tesznek 
eleget. A költségvetésből az állam különféle feladatokat finanszíroz meg pl. hon-
védelem, oktatás, egészségügy, szociális ellátások stb. (az adónemek pl. az ÁFA, 
SZJA, TA stb.) 

 
A társas vállalkozásokat terhelő adók: 
− Társasági adó (TA) 
− Általános forgalmi adó (ÁFA) 
− Fogyasztási adó 
− Munkaadói járulék 
− Szakképzési hozzájárulás 
− Munkáltatói nyugdíjjárulék 
− Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
− Helyi adók és gépjárműadók 

• vagyoni típusú: 
• építményadó 
• súlyadó 
• telekadó 

• kommunális jellegű: magánszemélyek, vállalkozók részére idegenfor-
galmi  

• iparűzési adó 
 

A magánszemélyek terhelő adók: 
− személy jövedelemadó 
− munkavállalói járulék 
− nyugdíjjárulék 
− egészségbiztosítási járulék. 

 
Adóhatóságok 
− APEH: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Szervei 
− VPOP: Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
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− Önkormányzat jegyzője 
− Illetékhivatal 

 
APEH : minden adó és költségvetési támogatás ügyében 
VPOP : termékimporthoz kapcsolódó adójellegű feladatok 
Jegyző: helyi adók 
Illetékhivatal: illetékek 
Minden adót önálló törvényben határoz meg az Országgyűlés. Az adóható-

ságok felügyeletét pedig a pénzügyminiszter látja el. 
 

5.3. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA, MEGSZŰNÉSE 

5.3.1. Átalakulás 

 
A gazdasági életben természetes, hogy új vállalkozások jönnek létre, egy 

részük megszűnik vagy átalakul. 
A cégek a társasági törvény szabályai szerint alakulhatnak át más társa-

sággá (pl. közkereseti társaság betéti társasággá, korlatolt felelősségű társaság 
részvénytársasággá). 

Egyéni vállalkozó nem alakulhat át közvetlenül gazdasági társasággá előbb 
egyéni céggé kell válnia, ugyanis a cégnyilvántartásban szereplő egyéni cég szá-
mára a törvény már biztosítja az átalakulás lehetőségét. Az egyéni cég már átala-
kulhat Kft-vé illetve Rt-vé. Az átalakulás után létrejött új cég az előző társaság 
általános jogutódja lesz, ami azt jelenti, hogy mindazok a jogok és kötelezettségek 
megilletik mint a jogelőd társaságot. Az átalakulás nem teszi lejárttá az átalakuló 
céggel szemben fennálló követeléseket. 

Az átalakulás speciális esete az egyesülés, beolvadás és a szétválás is. 
Az átalakulás elhatározásáról a döntés a társaság legfőbb szervét (taggyű-

lés, közgyűlés) illeti meg. Dönt az új gazdasági társaság formájáról és megálla-
pítja, hogy a társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulással és ki kíván az új cég 
tagja lenni. A vezető tisztségviselők a taggyűlés által kitűzött fordulónapra elké-
szítik a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét valamint az elszámolás terve-
zetet a kilépő tagokkal, továbbá a jogutód gazdasági társaság társasági szerződését 
illetve nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét. 

Az átalakulás során a társasági törvények a gazdasági társaságok alapítására 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, tehát a jogutód cégnek mindazzal ren-
delkeznie kell az átalakulás után, amit a törvény az adott társasági formába nézve 
kötelezően előír. 

Felszámolás és végrehajtás alatt álló cég nem alakulhat át. Előtársaságként 
sem működhet az átalakuló cég. Az átalakulás elhatározását a gazdasági társasá-
gok a cégközlönyben kétszer egymást követő lapszámban is köteles közzétenni. 
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A jogutód gazdasági bejegyzésével egyidejűleg a jogelőd céget törölni kell 
a cégnyilvántartásból, majd 90 napon belül végleges vagyonmérleget és vagyon-
leltárt kell készíteni a jogelőd és a jogutód gazdasági társaságokra vonatkozóan is. 

 

5.3.2. Megszűnés 

− A vállalkozások megszűnésére többféle okból is sor kerülhet: 
− A gazdasági társaság önállóan dönt a társaság tevékenységének befejezéséről 

és jogutód nélkül megszűnéséről 
− A gazdasági társaság határozott időre alakult és lejárt az időtartama 
− A gazdasági társaság válságba kerül és felszámolják 
− A Cégbíróság is elrendelheti a megszűnését. 

 
A vállalkozások válságát és tevékenységük megszüntetését tekintsük át a 

(1991. évi IL. törvény és az 1993. évi LXXXI. Törvény a csődeljárásról, felszá-
molási eljárásról és a végelszámolásról) törvények alapján (későbbiekben csőd-
törvény) 

 
A vállalkozás válsága és megszűnése (csőd, felszámolás, végelszámolás) 

 
Egy cég működése válságosnak tekinthető, ha léte, működése veszélyezte-

tett. A vállalkozások számos tényező előidézheti s ezek: 
− Megváltozik a fogyasztók ízlése és már nem a cég termékeit vásárolják meg 
− A cég kulcsterméke (szolgáltatása) nem helyezhető el a piacon; 
− A cég vezetőinek vagy tulajdonosainak megváltozása; 
− A pénzügyi helyzet egyensúlyának megbomlása (pl. jelentős vevők nem fize-

tik az esedékessé számlát; 
− Az alkalmazottak sztrájkja; 
− Kedvezőtlen nemzetközi események (pl. egyik fontos külföldi partner 

országában polgárháború); 
− Az irányadó szabályok jelentős megváltoztatása. 

 
A válságok kezelésére a vállalkozó különböző intézkedések sorozatát ala-

kíthatja ki, azonban egy piacgazdaságban elengedhetetlen a válságkezelés jogi és 
intézményi feltételrendszerének kialakítása is. 

A csődtörvény alapvető célja a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek 
csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás 
útján való megszüntetése, valamint a fizetőképes, de tevékenységüket megszün-
tető gazdálkodó szervezetek végelszámolásának szabályozása és a hitelező érde-
kek védelme. 
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A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – csődegyezség meg-
kötése érdekében – fizetési haladékot kedvezményez, illetve csődegyezség meg-
kötésére tesz kísérletet. 

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen 
adós jogutód nélkül megszűntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott 
módon kielégítést nyerjenek. 

A végelszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a nem fizetéskép-
telen adós – a jogutód nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti. 

A csődtörvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és azok hitelezőire ter-
jed ki, (a pénzintézetekre és a biztosító intézetekre a törvény egyéb jogszabályok-
ban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni). Az egyéni vállalkozókat csak mint 
hitelezőket érinthetik. 

Adósnak az a gazdálkodó szervezetet tekinti, amely tartozásait azok esedé-
kességéig nem tudta kifizetni, vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni. 

A hitelezők körébe azon természetes és jogi személyek tartoznak, akiknek 
az adóssal szemben lejárt követelésük van. A követelésnek jogerős okiraton kell 
alapulnia, s a követelés jogosságát az adósnak is el kell fogadnia. 

 
Az adós fizetésképtelen, ha 
− Elismert tartozását a lejáratot követően 60 napon belül nem egyenlítette ki, 
− A hitelező felszólítására a lejárt tartozását 30 napon belül nem egyenlítette ki, 

s ezt a tartozást nem vitatta, vagy a kevés okáról a hitelezőt nem tájékoztatta, 
− Akivel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, 
− Aki a csődeljárás során kötött egyezséget nem teljesítette. 

 
A csődeljárás 

 
A csődeljárást az az adós indítja meg, amely fizetésképtelen helyzetbe ke-

rült. 
A fizetésképtelenséggel küszködő cég vezetője a tulajdonosok írásos 

egyetértésével jelentheti be a csődöt. 
A csőd befejezéséhez a cég pénzügyi helyzetének kimutatását is mellékelni 

kell. A csődeljárásról a cég bankszámláit vezető összes pénzintézetet értesíteni 
kell. 

A csőd bejelentéséhez mellékelnie kell egy három hónapnál nem régebbi 
mérleget (illetve egyszerűsített mérleget), be kell nyújtania a hitelezők névsorát, 
listát a tartozások nagyságáról és lejárati időpontjáról, s igazolni kell a közzétételi 
költség befizetését. 

A bejelentés alapján a bíróság végzéssel határoz a csőd Cégközlönyben 
való közzétételéről, azaz a csődeljárás megkezdéséről. 

A hitelezői érdekek védelme érdekében azonban a csődeljárás nem indít-
ható meg automatikusan, a hitelezők megakadályozhatják az adós csődbe mene-
külését. 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

93 

A csődöt jelentő cégnek 15 napon belül össze kell hívnia hitelezőit. 
Amennyiben a hitelezők többsége ehhez hozzájárul, életbe léphet az ún. fizetési 
moratórium. 

A csődeljárás lényege, hogy 90 napig fizetési haladék (fizetési moratórium) 
illeti meg a csődöt jelentő céget (nem érvényes néhány kötelezettségre, pl. a 
munkabérekre és a bérjellegű juttatásokra). 

A fizetési moratórium az adós számára kedvező, s hogy a hitelezők érdekei 
védelmet kapjanak, ezért a bíróság vagyonfelügyelőt nevez ki, aki ellenőrzi a cég 
pénzügyi és vagyoni helyzetét. A cég vezetői csődegyezségi programban dolgoz-
zák ki a cég reorganizációjának tervét. A hitelezők a fizetendő tartozás mértéké-
ben engedményt tesznek, a törlesztéseket átütemezik. Részesedést szereznek a 
cégben. Lehetőség van a követelések hitelezők közötti átvállalására is. Az intéz-
kedéseket a csődegyezségi tárgyaláson vitatják meg, melyre minden hitelezőt meg 
kell hívni, s a tárgyalás előtt az egyezségi javaslatot írásban meg kell küldeni 
számukra. Amennyiben a hitelezők többsége a programot elfogadják, azaz összes 
többi hitelezőre is érvényes (kényszeregyezség). 

 
Nagyon fontos szabály továbbá, hogy ha egy adós cég fizetési moratórium-

ban részesült, 2 éven belül újabb csődeljárás iránti kérelmet nem nyújthat be a 
bírósághoz. 

 
A felszámolási eljárás 

 
A felszámolási eljárás kedvezményezése több oldalról történhet. Az adós 

maga kérheti a felszámolási eljárást, ha a csőd lehetőségével nem kíván élni. A 
hitelezők is kezdeményezhetik a felszámolási eljárást, ha az adós fizetésképtelen-
ségét észlelik. A cégbíróság értesítése alapján is felszámolási eljárás kezdődhet, 
ha a cég működési feltételeiben hiányosságok vannak, s azokat a cég figyelmez-
tetés ellenére nem pótolja. A végelszámoló kérelmére is megindítják a felszámo-
lási eljárást, ha a végelszámolási eljárás során kiderül, hogy a tartozások fedeze-
tének nincs meg a forrása. 

 
Ha hitelező indítja a felszámolási eljárást, a bíróság előtt bizonyítania kell, 

miért tartja az adós céget fizetésképtelennek. Amennyiben a bírósághoz egyszerre 
érkezik az adós csődbejelentése, illetve a hitelező felszámolási kérelme, a bíróság 
az előbbit fogja preferálni. 

 
A felszámolási eljárást a Cégközlönyben közzéteszik. 
A felszámolási közlemény tartalmazza az adós nevét és a cég székhelyét, a 

felszámolás kezdő időpontját, a felszámoló cég vagy könyvvizsgáló szakértő ne-
vét és székhelyét, valamint egy felhívást a hitelezők részére, hogy követeléseiket 
30 napon belül jelentsék be a felszámolónak. A felszámolás megkezdésétől a cég 
neve az f.a (felszámolás alatt) megjelölés használata kötelező. 
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A felszámolási eljárás kezdő időpontja után minden tartozás lejárttá válik. 
Központi szereplő a felszámoló. 

 
Feladatai:  
− a cég vagyoni helyzetének felmérése, 
− a követelések nyilvántartását elkészíttetése, 
− a vitatható igényeket a bíróságra megküldése, 
− ütemterv készítése a felszámolás várható idejéről, 
− hitelezők tájékoztatása, 
− intézkedése a tevékenység folyamatos megszüntetésére, 
− a szerződések azonnali hatállyal felmondása, elállítása, 
− a cég követeléseinek behajtása, igényeit érvényesítése, 
− a vagyon értékesítése, 
− felszámolási zárómérleg, adóbevallás, vagyonfelosztási javaslat küldése a 

bíróságnak. 
 
A felszámolás végén a céggel szembeni követelések kiegyenlítésének sor-

rendje (az ún. kielégítési prioritás): 
− A felszámolás költségei, 
− A zálogjoggal biztosított követelések, 
− Tartásdíjak, járulékok, 
− Magánszemélyek gazdasági jellegű követelései 
− Társadalombiztosítás, adók, köztartozások, 
− Egyéb követelések 
− Késedelmi kamat, pótlék, adóhatósági bírság. 

 
A hitelezők általában csak követelésüknek csekély hányadát kapják vissza. 

Lehetőség van a felszámolás közbeni egyezségre. 
 

A végelszámolás 
 
A végelszámolásnál a vállalkozás tulajdonosai döntenek úgy, hogy cégük 

működését befejezik. A vállalkozás vezetője nyolc napon belül értesíti  a cégbíró-
ságot. A cégbíróság kijelöli a végelszámolót és a végelszámolási eljárás megin-
dítását a Cégközlönyben közzéteszi. A közzététel tartalmazza a hitelezőknek 
szóló felhívást a követeléseik bejelentésére is. 

A hitelezők igényeit a végelszámoló folyamatosan teljesíti, gondoskodik a 
követelések behajtásról, és a vagyontárgyak értékesítésről. 

A cég jogutód nélkül megszűnik, ha azonban a végelszámolás során derül 
ki, hogy a követelések értéke meghaladja a cég vagyonértékét, úgy a  végelszá-
molási eljárás felszámolási eljárássá változik, s a cég megszüntetése az arra aktu-
ális szabályok szerint történik. 
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A mindennapi gyakorlati munka szempontjából még fontosabb, hogy a 
működés, az üzleti tevékenység során milyen szabályokat kell betartani. A sza-
bályozások ismerete nemcsak jogi értelemben szükséges, számos esetben gazda-
sági érdek is fűződik ahhoz, hogy a vállalkozás a rendelkezésére álló lehetőssége-
ket kihasználja. Ehhez azonban a lehetőségeket és azok határait ismerni kell. 
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PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
A pénz kezeléséről 
A számvitelről szóló jogszabály előírásainak betartása érdekében a házi-

pénztár kezelését az alábbiak szerint szabályozom: 
 

1. A házipénztári pénzkezelés általános szabályai 
A házipénztár fogalma 
A házipénztár a gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz és 

egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt 
helyiségrész, ahol a pénz megőrzésére és tárolására az előírt követelményeknek 
megfelelően lemez-, ill. páncélszekrény van. 

A házipénztár biztonságos elhelyezéséért felelős: X. Y. könyvelő 
A házipénztár pénzellátása 
A kft. házipénztárában köteles kezelni a Kereskedelmi és Hitelbanknál 

vezetett bankszámláról felvett, továbbá készpénzben a házipénztárba befizetett 
összegeket. 

A házipénztárban idegen – más szervezetek és személyek – pénzét vagy 
értékét a kft. vezetőjének külön engedélyével szabad csak tárolni. Az idegen 
pénzt és értékeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. 

A banki egyszámláról készpénzellátmányt felvenni csak a pénzintézet 
által szabályozott módon és ezen szabályzatban foglalt előírások betartásával 
lehet. 

Házipénztár keret 
A házipénztárban tartható készpénz értékhatárát 50 000 Ft-ban állapítom 

meg. A készpénzkészlet tárolása kizárólag a páncélszekrényben történhet. 
Pénztárkeret szempontjából az alábbiakat kell figyelembe venni: 
A házipénztári záró pénzállomány keretének megállapításánál nem kell 

figyelembe venni a munkabérek és azzal azonos elbírálás alá tartozó összegek 
kifizetésének teljesítéséhez – a gazdálkodó szerv vezetőjének engedélyével – az 
előző napon felvett és a következő munkanapokon kifizetésre kerülő 
összegeket. A munkabérek kifizetését megelőző napon gondoskodni kell a 
házipénztárban lévő – ily módon megnövekedett – készpénzkészlet fokozott 
biztonságáról. 

A házipénztár kezelője csak valódi és forgalomban lévő pénzeket 
fogadhat el a befizetőtől és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem 
fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, kivéve, ha teljes 
értékben beváltható. Nem fogadható el az olyan érme, amelyről megállapítható, 
hogy nem a forgalomban természetes kopás következtében, hanem más ok miatt 
(pl. szándékos rongálás) vesztett súlyából vagy sérült meg. 

Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisítványnak 
látszó bankjegyet, érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet 
vagy érmét vissza kell tartani, és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatni. 

A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell 
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adni a pénzintézetnek. 
 

2. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok 
A pénztáros kijelölésére a kft. ügyvezetője illetékes. 
A pénztárosi teendők ellátásával csak büntetlen előéletű, erkölcsi 

bizonyítvánnyal rendelkező személyt lehet megbízni. 
Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek munkaköre a pénztárosi mun-

kakörrel összeférhetetlen. 
A pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen munkakörök: 

− ügyvezetői 
− könyvelési 
− bérelszámolási 
− anyagbeszerzési, 

valamint, akik utalványozási, vagy ellenőrzési joggal vannak megbízva, 
illetve azok a személyek, akiknek a bankszámla felett rendelkezési joguk van. 
Ezt a tényt a pénztárossal munkakörének elfoglalásakor írásban nyilatkozattal 
kell elismertetni. 

A kft. házipénztárát a pénztáros teljes anyagi felelősséggel, önállóan 
kezeli. A pénz kezelésével megbízott személy fő feladata a pénztárban tartott 
készpénz kezelése és megőrzése. 

A kft.-nél a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások, elszámolások, szigorú 
számadású nyomtatványok kezelése is a pénzkezeléssel megbízott személy fel-
adata. 

A pénztári bevételezést és kifizetést csak érvényesített, utalványozott ok-
mány alapján lehet teljesíteni. 

Utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek 
beszedését elrendelhetik. 

Az utalványozásra jogosultak nevét és aláírását a pénztár mellett ki kell 
függeszteni. 

A pénztárt ellenőrizni kell. Meg kell vizsgálni az alapbizonylatokat abból 
a szempontból, hogy az előírt kellékeknek megfelelnek-e és a pénztári 
bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylatok adataival, illetve a 
pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének, 
egyezőségének ellenőrzése. Az ellenőr csak büntetlen előéletű személy lehet. A 
kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott 
alapbizonylatot. 
3. Készpénzkezelési műveletek a házipénztárban 

Gondoskodni kell arról, hogy a házipénztárban az esedékes és várható 
kifizetések teljesítéséhez mindenkor megfelelő mennyiségű és címletű 
bankjegy, érme álljon rendelkezésre. 

A pénzszállítás szabályai: 
A pénznek a kifizetőhelyre történő szállításánál a következő szabályokat 

kell alkalmazni: 
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2 000 000 Ft felett csak arra hivatott pénzszállító szervezet. 
Ezen túlmenően, 100 000 Ft feletti összeget csak gépkocsival lehet szállí-

tani! 
A készpénzszállítók felelőssége: 
A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az 

általuk átvett készpénzért. A felelősségük addig tart, amíg tőlük a pénzt a házi-
pénztárban át nem vették. 

A házipénztár készpénzkészletének tárolási módja: 
A kft. a házipénztárban lévő készpénz és értékek megőrzésére lemez-, il-

letve páncélszekrényt használ. A lemez-, ill. páncélszekrény kulcsát a pénztáros 
kezeli. 

A pénztári kulcsok másod-, esetleg harmadpéldányát a kft. 
ügyvezetőjének az eredeti kulcskezelők által lepecsételt és átírt, aláírásukkal 
ellátott zárt borítékban, biztonsági zárral felszerelt íróasztalában kell tárolni. 
Tilos a lemez-, ill. páncélszekrény eredeti, továbbá másolati kulcsát olyan 
helyen hagyni, ahol illetéktelen személy megtalálhatja. 

A pénztáros, ha bármely ok miatt munkahelyéről távol marad, köteles a 
szóban forgó kulcsot, lepecsételt, leragasztott és átírt borítékban a kft. ügyveze-
tőjéhez eljuttatni. Ilyen esetben a kft. ügyvezetője a pénz kezeléséről 
intézkedik. 

A pénztár kulcsairól nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartásból mindig 
megállapítható kell legyen, hogy a kulcsok mikor, kinél vannak. 

Ha a pénztári kulcs elveszett, eltört, vagy a zár elromlott, azt azonnal je-
lenteni kell a gazdálkodó szerv vezetőjének, aki a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

A pénztári órák a munkaidő óráival azonosak. 
 

4. Pénztári nyilvántartás vezetése 
A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása. 
A pénztári befizetésekről és kifizetésekről szabvány pénztári bizonylatot 

kell kiállítani. A bizonylattömbök szigorú számadási kötelezettség alá vont 
nyomtatványok. 

A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos 
sorszámmal ellátott bizonylattömböket lehet felhasználásra kiadni. A pénztár 
be- és kifizetését az e célra szolgáló szabványnyomtatvány kitöltése után a 
pénztári jelentésbe fel kell vezetni. 

A pénztárjelentés folyamatosan készül, havi zárással. A közbeeső időben 
csak ellenőrző zárás van. 

A házipénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, 
tollal. A bizonylat minden rovatát értelemszerűen ki kell tölteni és a befizetővel 
alá kell íratni. Az alkalmazandó bizonylat B.Sz.ny. 318-102/v. nyomtatvány. A 
bevételi pénztárbizonylat első példánya a könyvelés bizonylata, melyhez 
csatolni kell a pénztári bevételezés alapbizonylatait. A bevételi pénztárbizonylat 
második példánya a „Nyugta”, melyet a befizetőnek kell átadni. A bevételi 
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pénztárbizonylat harmadik példánya a tőpéldány, amely a tömbben marad. 
Házipénztári kifizetésekről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, 

maradandó íróeszközzel. Valamennyi rovatát a bizonylatnak ki kell tölteni. 
Tévesen kitöltött rovatot áthúzással és föléírással javítunk. 

Alkalmazandó bizonylat B.Sz.ny. 318-103. nyomtatvány. A pénztár kivé-
telezési bizonylat kétpéldányos, melynek első példánya a könyvelés bizonylata 
a pénztári kifizetések alapbizonylatával együtt. Második példány a tőpéldány, a 
tömbben marad. 

Pénztári kifizetéseknél meg kell állapítani, hogy a pénzt felvevő személy 
jogosult-e a pénzfelvételre. Ha a pénz felvételére nem az jelentkezik, akit illet, 
hanem megbízottat küld, a pénz csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás 
ellenében fizethető ki. 

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át 
pénzt. Amennyiben több személy részére, egy pénztárbizonylattal történik a 
kifizetés, az átvevők aláírása a pénztári alapokmányon történik. 

A pénztár be- és kivét bizonylatot a pénztárjelentésre kell felvezetni. 
Alkalmazandó pénztárbizonylat a B.Sz.ny. 13-20. rsz. nyomtatvány. A 

pénztárjelentés két példányban készül. Az első példány a mellékletekkel együtt 
a könyvelés példánya, a második példány a tömbben marad. 

Munkabérfizetéskor csak a kifizetendő (nettó) munkabér helyezhető ki-
adásba a pénztárból. 

Ha a dolgozó bérfizetés napján távol van és a bérének átvételére másnak 
meghatalmazást nem adott, a bérfizetést követő második munkanapon banki 
postautalványon el lehet küldeni címére. A dolgozó által fel nem vett 
munkabért a pénztárba vissza kell vételezni és fel nem vett bérként kell 
nyilvántartani. 

 
Elszámolásra pénz csak az alábbi célokra adható: 

− beszerzésre 
− kiküldetési költségre 
− kis kiadásokra (reprezentáció, posta stb.) 
− üzemanyag-vásárlásra 

Az elszámolásra kiadott költség nem haladhatja meg a cél eléréséhez 
szükséges mértéket. 

Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan az arra feljogosított 
személyek utalványozása alapján lehet kifizetni. A meghatározott célra felvett 
összeg elszámolásának véghatárideje 30 nap. 

Az elszámolás módja mindig bruttó módon történik, tehát az 
elszámolandó összeget nem lehet az esetlegesen felvételre kerülő összegbe 
beszámítani. 

Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek 
a következő adatokat kell tartalmaznia: 

− a pénzt felvevő dolgozó neve 
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− a pénz felvételének időpontja 
− a kiadási pénztárbizonylat száma 
− a felvétel jogcíme 
− az elszámolásra felvett összeg 
− az elszámolás határideje 
− az elszámolás tényleges időpontja 
− a ténylegesen felhasznált összeg 
− a bevételi bizonylat sorszáma 

Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a 
pénztáros köteles azt a kft. vezetőjének haladéktalanul jelezni. 

A házipénztár ügyvitelében alkalmazott szigorú számadású 
nyomtatványok nyilvántartásával és ügykezelésével kapcsolatban a számvitel 
bizonylati rendjéről szóló 24/1995. (XI. 22.) PM r. előírásainak megfelelően 
kell eljárni. 

 
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása: 
Az alábbiakban felsorolt – sorszámmal ellátott – felhasználatlan nyomtat-

ványokat kell szigorú számadású nyomtatványként kezelni: 
− bankszámla terhére kibocsátott csekkek (készpénzcsekk) 
− elszámolási utalvány 
− bevételi és kiadási pénztárbizonylat 
− pénztárjelentés 

 
A készpénzcsekket a pénzintézet bocsátja ki, az általa vezetett számláról 

történő összegek felvételére. A csekket egy példányban mindennemű javítás 
nélkül kell kiállítani. 

Ha a kiállításkor elírás történik, a készpénzcsekket keresztben történő 
áthúzással és „Rontott” szóval át kell írni. 

A készpénzcsekk nyilvántartásának a következő adatokat kell 
tartalmazni: 

− sorszám 
− csekkszám 
− felhasználás dátuma 
− utalványozók aláírása 
− felvett összeg 
− megjegyzés 

 
A készpénzcsekkhez hasonlóan az elszámolási utalványról is 

nyilvántartást kell vezetni. 
Az elszámolási utalvány nyilvántartásának az alábbi adatokat kell tartal-

maznia: 
− sorszám 
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− csekkszám 
− felhasználás dátuma 
− utalványozók aláírása 
− szállító megnevezése 
− kifizetett összeg 
− megjegyzés 

A kft. bankszámlájának megszüntetése esetén a felhasználatlanul maradt 
csekk-utalványfüzeteket (űrlapokat) a bankszámlát vezető pénzintézetnek 
vissza kell juttatni 
 

 
 
 
6. A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA 

A vállalkozások létrehozása 
Az alapítási dokumentáció 
A szervezeti és működési szabályzat 
Bizonylatok az alapításhoz 
 

6.1. A VÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA 

Négy jóbarát, akik eddig egy „lassan döcögő” vállalat egyik üzletágában 
dolgoztak úgy döntöttek, hogy saját vállalkozást hoznak létre és ott dolgoznak 
tovább. Persze már jó ideje foglalkoztak a kérdéssel és alaposan kiértékelték a 
helyzetet. A piacot-a kielégítendő fogyasztói szükségleteket-már ismerték, hiszen 
ezen a területen dolgoztak eddig is a vállalatnál, csak ők sokkal rugalmasabban 
kívánták megoldani a problémákat és bátrabban alkalmazni az újításokat. Szíve-
sen is dolgoztak így együtt csoportmunkában: már jól ismerték egymás képessé-
geit és remekül ösztönözték a kicsit tétova partnert. Kiváló volt a munkaszellem, 
hatékonyan és intenzíven ment a team-munka és egyszer csak úgy érezték, hogy 
le kell vetkőzniük a vállalat béklyóit. Szerencséjükre még fiatalok voltak, dina-
mikusak és a családjuk is támogatta őket elképzelésükben. Úgy határoztak, hogy 
egy gazdasági társaságot alapítanak; így jött létre a „JÓ-ESÉLY KFT”. 

A következőkben tekintsük át, hogy milyen teendői is voltak a négy 
jóbarátnak az alapítással kapcsolatban! 

 
 

6.2. A CÉGBÍRÓSÁGRA BENYÚJTANDÓ ALAPÍTÁSI DOKUMENTUMOK 

A cégbíróságon a következő iratokat kellett benyújtaniuk: 
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− Társasági szerződés 
− Elfogadói nyilatkozat 
− Aláírás címpéldány 
− Tagjegyzék 
− Cégbírósági igazolás 
− Ügyvédi meghatalmazás 
− Apportlista 
− Könyvvizsgálói igazolás 
− Tulajdoni lap 
− Cégbejegyzési kérelem 
− A befizetést igazoló csekk 

 
Mindezek ellenében a kft a cégbíróságtól kapott egy tanúsítványt. Ezek 

után sorra felkeresték a megfelelő hatóságokat, intézményeket, ahogyan az alapí-
táskor szokás: a cégbíróság után következett az APEH, KSH, pénzintézet majd 
újra az APEH, a MEP, de még mindig nem volt vége a sornak, mert ezután  a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságot, az önkormányzatot és végül a kamarát keresték 
fel. 

Miután minden bejelentési kötelezettségének eleget tett a kft, elkészítette a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez tartalmazza az egyes munkakörök leírá-
sát, a hozzákapcsolódó feladatokat és hatásköröket. 

Mindezek remélem segítséget nyújtanak egy kft megalapításához! 
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JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Székhelye: 3300 Eger 
Rizikó sétány 5. 
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Amellyel a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt felek 1997. évi CXLIV. 
törvény alapján korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint: 

 
1. 

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:  
A társaság cégneve: JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság 
A társaság rövidített elnevezése: JÓ-ESÉLY Kft. 
 

2. 
A társaság székhelye:  
A társaság székhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 5. 
 

3. 
A társaság tagjai és törzsbetétjeik: 
Nyerő Jenő anyja neve: Nagy Amália 
 szül.: 1978. július 14. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 3. 
 törzsbetétje: 17. 000 000,-Ft, azaz Tizenhétmillió forint 
 
Mérleg Elek anyja neve: Kovács Lujza 
 szül.: 1979. augusztus 01. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Futó út 2. 
 törzsbetétje: 10. 000 000,-Ft, azaz Tízmillió forint 
 
Szerencsés Dávid anyja neve: Molnár Anna 
 szül.: 1977. március 07. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Alagút út 20. 
 törzsbetétje: 8. 000 000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint 
 
Pontos Aliz lk. neve: Lassú Aliz 
 anyja neve: Kiss Rozália 
 szül.: 1980. július 05. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Futrinka út 2. 
 törzsbetétje: 5. 000 000,-Ft, azaz Ötmillió forint 
 
A társaság törzstőkéje 40. 000 000,-Ft, azaz Negyvenmillió forint, amely-

ből  
22. 000 000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió forint készpénz és 18. 000 000,-Ft, azaz 
Tizennyolcmillió forint apport.  

 
4. 

A társaság tagjai pótbefizetésre, mellékszolgáltatásra nem kötelezhetők.  
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5. 
A társaság tevékenységi köre: 
 
A TEÁOR szerinti: 
 
51.43 Elektromos háztartási cikkek nagykereskedelme – főtevékenység, 
51.84 Számítógép, szoftwer nagykereskedelem,  
52.45 Elektromos háztartási cikkek – kiskereskedelem, 
52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem. 
 
 
A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az illetékes hatóság en-

gedélyével gyakorolhat, mely engedélyt a társaság e tevékenység megkezdése 
előtt köteles a Cégbíróságnak bemutatni. 

 
A társaság tagjai kijelentik, a társaság tevékenységi körébe tartozó olyan 

tevékenység folytatásához, amely előírt és általuk meg nem szerzett szakképesí-
tést igényel – megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy – személyeket 
alkalmaz a társaság. 

 
6. 

A társaság ügyvezetője. 
 
Nyerő Jenő: anyja neve: Nagy Amália 
 szül.: 1978. július 14. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 3. 
 
Az ügyvezető megbízatása 5 éves határozott időtartamra szól, 2003. szep-

tember 20. napjától 2008. szeptember 20. napjáig. 
 
Az ügyvezető irányítja a társaság tevékenységét és ellátja az 1997. évi  

CXLIV. tv által meghatározott adminisztrációs és egyéb feladatokat. 
Az ügyvezető e tevékenységéért a taggyűlés által meghatározott esetben és 

mértékben részesül díjazásban. 
 
Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat Nyerő Jenő ügyvezető gyako-

rolja. 
 
Az ügyvezető jelen okirat aláírásával büntető jogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy nem esik az 1997. évi CXLIV. tv-ben foglalt kizáró rendelkezések 
alá, megbízása a Munka Törvénykönyve 191. szakasza szerint nem összeférhe-
tetlen. 
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Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. 
 

7. 
A cégjegyzés módja: 
 
Az ügyvezető a cége akként jegyzi, hogy a társaság kézzel vagy géppel 

előírt, előnyomtatott vagy előnyomott cégneve alá nevét önállóan aláírja az alá-
írási címpéldánynak megfelelően.  

 
8. 

A társaság belső jogviszonya: 
 
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet legalább évi egy alkalom-

mal össze kell hívni. 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az 1997. évi CXLIV. tv-ben 

meghatározott kérdésekben való döntés. 
A taggyűlés határozatképességéhez a törzstőke legalább felét képviselő ta-

gok jelenléte szükséges, akik döntésüket egyszerű szótöbbséggel hozzák, kivéve a 
törvény által meghatározott kiemelt ügyeket. 

Kizárólag ¾-es szavazati többség esetén dönthet a taggyűlés a társasági 
szerződés módosítása, illetve a társaság megszűnésének elhatározása kérdésében. 

A taggyűlés egyhangú határozata szükséges valamely tag szerződésben 
foglalt kötelezettség növelésére vonatkozóan, új kötelezettség megállapítására, 
illetve az egyes tag külön jogainak csorbítására vonatkozóan. 

A határozatképesség hiánya miatt elnapolt taggyűlés helyett tartandó meg-
ismételt taggyűlés időpontját és helyszínét az eredeti meghívóban kell közölni. A 
határozatképtelenség miatt elnapolt taggyűlés és a megismételt taggyűlés idő-
pontja között legalább 3 napnak kell eltelnie. Ez a taggyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül 
határozatképes, ha az értesítés szabályszerű volt. 

Minden befizetett 100.000,-Ft-nak megfelelő törzsbetét rész 1 szavazatot 
jelent. 

Az egyes üzletrészek örökölhetők és a jogutódra átszállnak, ebben az eset-
ben és üzletrész átruházása esetén feloszthatók is. 

Az üzletrész bevonására az üzletrész társaság által történő megszerzése 
esetén kerülhet sor. 

 
Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság üzletrészét kivéve – szabadon 

átruházható. 
 
A tagok, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sor-

rendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási 
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jog illeti meg. Kívülálló harmadik személyre az üzletrész csak akkor ruházható át, 
ha elővásárlási jogukkal a jogosultak nem éltek. 

 
A társaság tagjai az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruhá-

zást kizárják. 
 
A társaság tiszta nyereségből a tagok törzsbetétjeik arányában részesednek. 
 

9. 
A társaság működési ideje határozatlan. Tevékenységét a bejegyzési kére-

lem Cégbírósághoz történő benyújtását követő napon kezdi meg. 
 
Jelen társasági szerződést a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják azzal, hogy minden egyéb a társasággal összefüggő, de 
jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXLIV. tv. előírásai 
az irányadóak.  

 
 
 
Kelt, Egerben, 2003. szeptember 20. napján 
 
 
 
 
 
Nyerő Jenő Mérleg Elek Szerencsés Dávid Pontos Alíz 
 
 
Ezen okiratot szerkesztette és ellenjegyezte: 
 
 
 
Dr Jogszerű János 
 Ügyvéd 
3300 Eger, Ülésrend út 1. 
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Nyilatkozat 
 
 
Alulírott Nyerő Jenő (aki 1978. július 14. napján Egerben született, an.: 

Nagy Amália) Eger, Rizikó sétány 3. szám alatti lakos, az alábbi  
 

nyilatkozatot teszem: 
 
A JÓ-ESÉLY KFT – székhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 5. – Társasági 

Szerződésben rögzítetten a KFT ügyvezetőjévé való megválasztásom 5 éves hatá-
rozott időtartamra- elfogadom. 

Kijelentem, hogy személyemben megfelelek a GT-ben meghatározott kö-
vetelményeknek, és a 23.§-ában meghatározott kizáró ok – és egyéb semminemű 
kizáró ok nem áll fenn. 

 
 
Eger, 2003. szeptember 20. 
 
 
 .............................................. 
 Nyerő Jenő 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
 
 név lakcím 
 
 
 
 
 név lakcím 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 
 
 
Alulírott Nyerő Jenő (anyja neve: Nagy Amália) 3300 Eger, Rizikó sétány 

3. alatti lakos, mint a JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (rövidített cégneve: JÓ-ESÉLY KFT) ügyvezetője a céget akként 
jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott illetőleg elő-
nyomtatott cégneve alá nevemet önállóan az alábbiak szerint aláírom. 

 
 
 
Eger, 2003. szeptember 20. 
 
 
 
 ..................................................  
 Nyerő Jenő 
 
 
 
Dr. Hiteles Emil 
Közjegyző 
2323.H.225/2003. ügyszám 
 
 
 
Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy a fenti Aláírási Címpéldányt a sze-

mélyazonosságára nézve az AN 356978 számú személyi igazolvánnyal igazolt 
Nyerő Jenő (Eger, 1978. július 14.,anyja neve: Nagy Amália) Eger, Rizikó sétány 
3. szám alatti lakos, előttem saját kezűleg írta alá. 

 
Eger városban, 2003. (Kettőezer-három) évi szeptember hó 20. (Huszadik) 

napján 
 
 ..................................................  
  Dr. Hiteles Emil 
  közjegyző 
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TAGJEGYZÉK 
 
 
 

JÓ-ESÉLY KFT 
3300 Eger, Rizikó sétány 5. 
 
 
 
Tag neve Lakóhelye Törzsbetét 
 
Nyerő Jenő 3300 Eger 17.000 000,-Ft,  
 Rizikó sétány 3. azaz Tizenhétmillió forint 
 
Mérleg Elek 3300 Eger 10.000 000,-Ft, 
 Futó út 2. azaz Tízmillió forint 
 
Szerencsés Dávid 3300 Eger 8.000 000,-Ft,  
 Alagút út 20. azaz Nyolcmillió forint 
 
Pontos Alíz 3300 Eger 5.000 000,-Ft, 
 Futrinka út 2. azaz Ötmillió forint 
 
 
 
 
Eger, 2003. szeptember 20. 
 
 Nyerő Jenő 
 ügyvezető 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr Jogszerű János 
 Ügyvéd 
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BÚ-BANK RT 
Eger 
Megduplázom tér 3. 
 
 

CÉGBÍRÓSÁGI IGAZOLÁS 
 

Hivatalosan igazoljuk, hogy a JÓ-ESÉLY KFT (székhelye: Eger,  
Rizikó sétány 5.) 99999999-12512512 sz. számlájára a mai napon 

 
 
 
Nyerő Jenő tag anyja neve: Nagy Amália 
 szül.: 1978. július 14. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 3. 
 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint 
 
Mérleg Elek tag anyja neve: Kovács Lujza 
 szül.: 1979. augusztus 01. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Futó út 2. 
 6. 000 000,-Ft, azaz Hatmillió forint 
 
Szerencsés Dávid tag anyja neve: Molnár Anna 
 szül.: 1977. március 07. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Alagút út 20. 
 6. 000 000,-Ft, azaz Hatmillió forint 
 
Pontos Alíz tag lk. neve: Lassú Alíz 
 anyja neve: Kiss Rozália 
 szül.: 1980. július 05. 
 lakóhelye: 3300 Eger, Futrinka út 2. 
 5. 000 000,-Ft, azaz Ötmillió forint 
 
fizettek be törzstőke címén. 
 
 
Eger, 2003. szeptember 22. 
 
 
 BÚ-BANK RT 
 Eger 
 Megduplázom tér 3. 
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ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírottak JÓ-ESÉLY KFT 
Eger, Rizikó sétány 5. 

 
meghatalmazzuk 

 
Dr. Jogszerű János ügyvédet – Eger, Jóremény út 2.- hogy a Heves Megyei 

Bíróság mint Cégbíróság előtt a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése ügyé-
ben eljárjon és ezen ügyben a bíróság és a hatóság előtt az ügyvédi Tvr-ben meg-
határozott jogkörrel képviseletünket lássa el. 

 
 
 
 
 
Eger, 2003. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 
 Nyerő Jenő Dr Jogszerű János 
 meghatalmazók meghatalmazott ügyvéd 
JÓ-ESÉLY KFT ügyvezetője 
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APPORTLISTA 
 
Az Egerben, 2003. szeptember 20. napján kelt Társasági Szerződéssel 

megalakult, JÓ-ESÉLY KFT az alábbi apportlistát fogadja el. 
 

1. Nyerő Jenő alapító által a társaság tulajdonába adott apport: 
• egy 2005 számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 1122 hrsz-n 

60 m2 nagyságú, Eger, Rizikó sétány 5 szám alatt található 
ingatlan 
az apport értéke: 12. 000 000,-Ft, azaz Tizenkettőmillió fo-
rint. 

Mérleg Elek alapító által a társaság tulajdonába adott apport: 
• egy 2002. gyártási évű TOYOTA Avensis 1,6 típusú sze-

mélygépkocsi (melynek rendszáma: ADO 500 
alvázszáma: WTWZZZ7MZWV050505, 
motorszáma: EKE203203) 

az apport értéke: 4. 000 000,-Ft, azaz Négymillió forint. 
 

Szerencsés Dávid alapító által a társaság tulajdonába adott apport: 
• öt számítógép-konfiguráció 

típusa…….. 
az apport értéke 2. 000 000,-Ft, azaz Kettőmillió forint 

2. A társaság alapítói kijelentik és elismerik, hogy a fent jelölt értékek 
megfelelnek az apportált vagyontárgyak valóságos, tényleges 
értékének, a jelölt értékeket elfogadják; ezt a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően a könyvvizsgáló véleménye is alátámasztja. 

3. Az 1. pontban jelölt apporttárgyakat az alapítók a mai napon a 
társaság rendelkezésére bocsátották. 

Jelen apportlistát, az alapítók mint akaratukkal mindenben megegyezőt, s 
mint a valóságnak mindenben megfelelőt, helybenhagyólag írtuk alá. 

 
Eger, 2003. szeptember 20. 
 
Nyerő Jenő Mérleg Elek Szerencsés Dávid Pontos Alíz 
alapító tag alapító tag alapító tag alapító tag 
 
Ellenjegyezte:  
 
Dr Jogszerű János 
ügyvéd 
Mérleg 2003 Könyvvizsgáló KFT 
Eger 
MKK tagság 00 11 22 
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KÖNYVVIZSGÁLÓI IGAZOLÁS 
 

JÓ-ESÉLY KFT 2003. szeptember 20-án készült apportlistában szereplő 
 

• 2005 számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 1122 hrsz-n 60 
m2 nagyságú, Eger, Rizikó sétány 5 szám alatt található in-
gatlan apport értékét 12. 000 000,-Ft, azaz Tizenkettőmillió 
forint. 

• 2002. gyártási évű TOYOTA Avensis 1,6 típusú 
személygépkocsi (melynek rendszáma: ADO 
500;alvázszáma: WTWZZZ7MZWV050505;motorszáma: 
EKE203203) apport értékét 4. 000 000,-Ft, azaz Négymil-
lió forint. 

• 5 db számítógép-konfiguráció …….típusú apport értékét 
2. 000 000,-Ft, azaz Kettőmillió forint 

összegben elfogadom. 
 

Az apportértékek elfogadásánál az azonos típusú, korú eszközök piaci 
értékét vizsgáltam. 

 
 

Eger, 2003. szeptember 22. 
 
 
 
 Tudós Tudor 
 bejegyzett könyvvizsgáló 
 eng. sz.: 00 11 00 
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TULAJDONI LAP 
 
 

 
Földhivatal 
Eger, Sétáló tér 3. 
36504/2003. július 16. 
 

Tárgy: Tulajdonjog bejegyzése 
 

 
 
Az egri 2005 számú tulajdoni lapon nyilvántartott 1122 hrsz-n 60 m2 
nagyságú Nyerő Jenő egri lakos tulajdonát képező ingatlanra, amely 3300 
Eger, Rizikó sétány 5. szám alatt található, a tulajdonjogot vétel jogcímén 
az egri JÓ-ESÉLY KFT javára bejegyzem. 
 
 
 
Eger, 2003. szeptember 22. 
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TANÚSÍTVÁNY 
 
 

A Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság igazolja, hogy az alábbi cég a 
cégbejegyzési kérelmét benyújtott: 
 

1 A cég cégjegyzékszáma: 10-09-252525 
 
2/1.  A cég elnevezése: JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Bejegyzés alatt) 
 
5/1. A cég székhelye: 3300 Eger, Rizikó sétány 5. (Bejegyzés alatt) 
 
20/1. A cég statisztikai számjele: 61182922-5143-123-10 
 
21/1. A cég adószáma: 61182922-2-10 
 
 
 
 
Eger, 2003. szeptember 22. 
 
 
 
 
 ügyintéző aláírása 
 PH 
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A Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Cg. 10-09-252525/4 szám 
 
 

V É G Z É S  
 

A Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság a (z) JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmére elrendeli a cég bejegyzé-
sét a Cg. 10-09-252525 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: 

 
1 Általános adatok 
 Bejegyezve : 2003. október 2. 
 Cégforma : Korlátolt felelősségű társaság 
 
2 A cég elnevezése 
2/001 JÓ-ESÉLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa-

ság 
 
3 A cég rövidített elnevezése (i) 
3/001 JÓ-ESÉLY KFT 
 
5 A cég székhelye 
5/001 3300 Eger, Rizikó sétány 5. 
 
8 A létesítő okirat kelte 
8/001 2003. 09. 20. 
 
9 A cég tevékenysége 
9/001 5140 Műszaki cikkek kereskedelme 
 Főtevékenység 
9/002 51.43 Elektromos háztartási cikkek nagykereskedelme 
9/003 52.45 Elektromos háztartási cikkek - kiskereskedelem 
9/004           51.84 Számítógép, szoftver nagykereskedelem 
11 A cég jegyzett tőkéje 
11/001 40.000.000.-Ft, azaz Negyvenmillió Ft 
 
12 A cégbejegyzés módja 
12/001 önálló 
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Végzés Cg. 10-09-252525 
 
 
13 A cégjegyzésre jogosult (ak) adatai 
13/001 Nyerő Jenő ügyvezető (an.: Nagy Amália) 3300 Eger, Rizikó sétány 

3. 
 
17 A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett 

állam (ok) betűjele 
17/001 HU 
 
20 A cég statisztikai számjele 
20/001 61182922-5140-123-10 
 
21 A cég adószáma 
21/001 61182922-2-10 
 
32 A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/001 99999999-12512512 
 A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: 
 BÚ-BANK RT 3300 Eger, Megduplázom tér 3. 
 cégjegyzékszáma: 10-02-020076 
 A számlanyitás dátuma: 2003. szeptember 22. 
 
1 (09) A tag (ok) adatai 
1/001 A társaság irányítását biztosító befolyásolás fajtája: jelentős befolyás 
 Nyerő Jenő (an.:Nagy Amália 
 3300 Eger, Rizikó sétány 3. 
1/002 A társaság irányítását biztosító befolyásolás fajtája: jelentős befolyás 
 Mérleg Elek (an.: Kovács Lujza) 
 3300 Eger, Futó út 2. 
1/003 Szerencsés Dávid (an.: Molnár Anna) 
 3300 Eger, Alagút út 20. 
1/004 Pontos Alíz (an.: Lassú Alíz 
 3300 Eger, Futrinka út 2. 
 
Felhívja a bíróság a cég figyelmét, hogy a bejegyzett FEÁOR besorolású tevé-
kenységeken belüli hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az erre vonat-
kozó külön engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. Ezen hatósági 
engedélyt – a Ctv. 23.§ (3) bekezdése szerint – a cég az engedélyköteles tevé-
kenység megkezdésekor köteles benyújtani a cégbírósághoz. 
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Figyelmezteti a bíróság a társaságot arra, hogy a társaság az 1997. évi CXLV. tv. 
16. § (1) bekezdése szerint a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni. 
 
 
Végzés Cg. 10-09-252525 
 
 
A bíróság a kérelmezőnek a záradékolt társasági szerződés 2 példányát, valamint 
1 db címpéldányát megküldi azzal, hogy a bejegyzett cégjegyzésre jogosult (ak) 
az üzleti aláírásai (ka) t a cégjegyzéssel azonos módon köteles (ek) teljesíteni. 
 
A cég bejegyzését követően a cég írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése 
során fel kell tüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és szék-
helyét, a cég cégjegyzékszámát. 
 
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a végzésben foglalt adatok 
tartalmának jogszabályba ütközése miatt az ügyész, továbbá az, akire a végzés 
rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indít-
hat a cég ellen a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt a bejegyző 
végzés hatályon kívül helyezése iránt. 
 
A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől szá-
mított 30 napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
 
 
Eger, 2003. október 2. 
 
 
 
 dr. Döntő Dömötör 
 Bíró 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Hiteles Helga 
cégszerkesztő 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

Munkakör: Kft. ügyvezető igazgató 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: a taggyűlés 
Közvetlen alárendelt munkakörök: 
• Gazdasági igazgató 
• Kereskedelmi igazgató 
• Termelési vezető 
• Titkárság 

 
Az ügyvezető igazgató vezető tisztségviselő, aki a kft. ügyeit intézi, 

ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, és a társaságot képviseli. 
Az ügyvezető igazgató a társasági törvény és más jogszabályok, a 

társasági szerződés, a taggyűlés határozatai, a kft. szervezeti és működési 
szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és 
munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a 
felelősséget. 

Az ügyvezető igazgató sajátos tevékenységét, mint a kft. vezető 
tisztségviselője végzi. 

 
Legfőbb feladatai a társaság vezető tisztségviselőjeként: 

− A társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bírósá-
gok és más hatóságok előtt (az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
kft. dolgozóira átruházhatja). 

− Tagjegyzék vezetése a kft. tagjairól. 
− A tagjegyzék, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltoztatása 

esetén a hatályos tagjegyzék cégbírósághoz történő benyújtása. 
− A határozatok könyvének vezetése (vezetéséről való gondoskodás). 
− A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás. 
− A társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről gondoskodás 

és ezek taggyűlés elé terjesztése. 
− Felvilágosítás adása a tagok kérésére a társaság ügyeiről. 
− Lehetővé tenni a betekintést a tagoknak a társaság üzleti könyveibe és 

irataiba. 
− Gondoskodni a taggyűlés összehívásáról (a társasági szerződés szerint, de 

legalább évente egyszer). 
− Előterjesztés készítése a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a 

felemelés vagy leszállítás végrehajtása és megtörténtének bejelentése a 
cégbíróságnak. 

− Csődeljárás iránti kérelem benyújtása az illetékes bírósághoz; és erről a 
kft. bankszámláit vezető pénzintézetek értesítése; továbbá mindazon 
feladatok ellátása, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és 
a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezetõ igazgató számára 
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meghatároz. 
− A kft. átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített 

és a taggyűlés által meghatározott feladatok végrehajtása. 
− A taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése; 
− A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozásának bejelentése. 
− A taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló tájékoztatása a kft. 

legfontosabb eseményeiről. 
− Mindazok a feladatok, amelyeket a társasági szerződés vagy taggyűlési 

határozat az ügyvezető igazgatóra ró. 
Legfőbb feladatai a munkaszervezet vezetőjeként: 

− A kft. gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a kft. belső 
szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatok végrehajtása, 
végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése. 

− A kft. fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, 
− A kft. éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás. 
− A kft. feladatainak teljesítésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, ki-

adása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 
− A kft. érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, 

ellenőrzése és értékelése. 
Hatásköre: 

 
Az ügyvezető igazgató birtokolja mindazon hatáskört, amely az előbbi 

feladatok ellátásához szükségeltetik. Így 
− A taggyűlés, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tar-

tozó + kérdésekben önállóan dönt. 
− A kft. dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása. 
− A vezető munkatársak munkájának értékelése, minősítése. 
− Gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az 

eljárás megindítása. 
− Médiumok részére szolgáltatandó tájékoztatás. 
− A szervezeti és működési rend szabályozásában döntés (ha ez nem 

tartozik a taggyűlés hatáskörébe). 
− Munkaköri leírások jóváhagyása (amelyeket magának tartott fenn). 
− Meghatalmazás adása az alkalmazott dolgozók közül a kft. képviseletére. 
− Utalványozási jog megadása, visszavonása. 
− A kft. érdekeltségi rendszerének jóváhagyása. 
− Döntés szakmai továbbképzésekben. 
− Hitelfelvétel ügyében döntés (amelyek nem tartoznak a taggyűlés 

hatáskörébe). 
− A kft. tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozásának 

jóváhagyása. 
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− Beruházási javaslatok, programok jóváhagyása (a taggyûlés hatáskörébe 
nem tartozó esetekben). 

− A kft. reklám és propaganda munkájában döntés. 
− A kft. információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, 

fejlesztésében döntés. 
− A kft. Minőségi politikájának és minőségbiztosítási rendszere 

szabályozásának jóváhagyása. 
 

Felelőssége: 
Az ügyvezető igazgató felelős, hogy sajátos feladatait a jogszabályok és a 

taggyűlés szándéka szerint legjobb tudása alapján végezze el. 
Az ügyvezető igazgató kötelezettségei megszegésével a társaságnak oko-

zott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős, a kárt köteles megté-
ríteni. 

Nem terheli felelősség az ügyvezető igazgatót, ha a határozat vagy 
intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek 
hiányában a taggyűlésnek bejelentette. 

Az ügyvezető igazgató a kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti ti-
tokként köteles megőrizni. 

Az ügyvezető igazgató korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a 
cégbírósághoz bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, ill. a bejelentés 
elmulasztásából származnak. 

Az ügyvezető igazgató felelős azért, hogy a társasági törvény versenyti-
lalmi előírásait megtartsa. Így: 

Az ügyvezető igazgató a taggyűlés hozzájárulása nélkül 
• a kft. tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet 

saját nevében nem folytathat; 
• nem lehet korlátlanul felelős tagja a kft-hez hasonló tevékenységet 

végző más gazdasági társaságnak (kft. tagja, vagy bt. beltagja); 
• nem lehet vezető tisztségviselő a kft-hez hasonló tevékenységet 

végző más gazdasági társaságban (egyesülésnél és közös vállalatnál 
igazgató, kft-nél ügyvezető, rt-nél igazgatósági tag). 

 
Ha az ügyvezető igazgató ezt megszegi, 
• a kft. kártérítést követelhet; 
• a kft. követelheti, hogy az ügyvezető igazgató a más számlájára kö-

tött ügyletből eredő hasznát a kft-nek kiadja, vagy arra vonatkozó 
követelését a kft-re engedményezze. 

 
 

Felelős továbbá: 
− A taggyűlés határozatainak szakszerű végrehajtásáért és 

végrehajtatásáért. 
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− A kft. eredményes és gazdaságos működéséért. 
− A kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért. 
− A kft. vagyonának védelméért és növeléséért. 
− A minőségpolitika és minőségbiztosítási rendszer dolgozókkal történő 

megértetéséért és érvényesüléséért. 
− A szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonsági 

feltételek kialakításáért. 
− A dolgozók jogainak és a törvényességnek betartásáért. 

 
Munkakapcsolatot tart: 

− a kft. tagjaival, 
− a felügyelő bizottság elnökével, 
− a könyvvizsgálóval, 
− hatóságokkal, pénzintézetekkel, államigazgatási szervekkel, 
− az üzleti partnerekkel, 
− az általa irányított szervezeti egységek vezetőivel és a közvetlenül hozzá 

tartozó munkatársakkal, 
 

Helyettesítés: 
Az ügyvezető igazgat helyettesítésről a taggyűlés gondoskodik. 
Az ügyvezető igazgatót távolléte, ill. akadályoztatása esetén a munkaszer-

vezet irányításában helyettesíti: az általa kijelölt két igazgató együttesen. 
Az ügyvezető igazgatót helyettesítő vezetők hatásköri korlátozását az 

illető vezetők munkaköri leírása rögzíti. 
 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− műszaki / közgazdasági / kereskedelmi / jogi felsőfokú végzettség, 
− legalább ... éves szakmai vezetői gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 

Munkakör: Gazdasági igazgató 
Szervezeti egység: Gazdasági igazgatóság 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 
Közvetlen alárendelt szervezeti egységek: 
• Közgazdasági Osztály 
• Pénzügyi Osztály 
• Számviteli Osztály 
• Munkaügyi Osztály 

Legfőbb vezetői feladatai: 
− A gazdasági igazgatóság képviselete. 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

124 

− A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a gazdasági igazgatóságra 
vonatkozó érvényesítése. 

− A gazdasági igazgatóság tevékenységével kapcsolatos célkitűző, 
tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok 
elvégzése. 

− A gazdasági igazgatóság munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 
operatív információrendszer kialakítása. 

− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A gazdasági igazgatóság erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 

gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A gazdasági igazgatóság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A gazdasági igazgatóság működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A társaság humánpolitikája gazdasági igazgatóságra vonatkozó feladatai-

nak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

A gazdasági igazgató irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, 
számviteli és munkaügyi munkáját. 

− A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának 
elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. 

− A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés 
értékelése és folyamatos javítása. 

− A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése. 
− A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése. 
− Értékelés készítése, a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek 

gazdaságosságáról. 
− A társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi 

tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 
− A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati 

fegyelem betartásának felügyelete. 
− Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés 

részére. 
− A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs 

rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, 
az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése. 

− Részvétel a fejlesztési célok kidolgozásában. 
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− A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási 
terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése. 

− A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek 
intézése. 

− A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az 
adóbevallási, adóbefizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása. 

− Költséggazdálkodás irányítása, költségelszámolási rendszer kidolgozása. 
− Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel. 
− Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről. 
− A társaság mérlegének, vagyon- és eredménykimutatásának elkészítése. 
− A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való 

gondoskodás. 
− A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás. 
− A Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a 

társaságra történő adaptálásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról való gondoskodás. 

− Javaslatkészítés a társaság érdekeltségi rendszerére. 
− Gondoskodás a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséről. 
− Utókalkuláció, költségelemzés irányítása. 
− A munkáltató képviseletében az üzemi tanács elnökével és a 

szakszervezet képviselőjével szakmai egyeztetések végzése. 
Dönt: 

− A társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, munkaügyi folyamatainak 
és információs rendszerének kialakításában és szabályozásában. 

− A vevői tartozások behajtásában. 
− A gazdasági igazgatóság végrehajtási feladataiban. 
− A hatáskörébe utalt cégjegyzési ügyekben. 
− A hatáskörébe utalt munkáltatói jogokban. 

Döntést előkészít: 
− Az utalványozási jog megadásában és visszavonásában. 
− A társaság üzleti stratégiájában. 
− A társaság tervezési rendszerének kialakításában. 
− A társaság éves gazdasági tervében. 
− A Kollektív szerződés megkötésében. 
− A társaság érdekeltségi rendszerében. 
− Szerződések megkötésében. 
− Hitelfelvétel ügyében. 

Felelős: 
− A gazdasági igazgatóság feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért, betartatásáért. 
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− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 

− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belsõ 
szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A gazdasági igazgatóság munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− az ügyvezető igazgatóval, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− az általa vezetett szervezeti egység dolgozóival, 
− az üzemi tanács elnökével, 
− a szakszervezeti vezető tisztségviselővel, 
− az adóhatósággal, 
− a társadalombiztosítási szervekkel, 
− bankokkal, pénzintézetekkel, stb. 

Jogszabályok és előírások: 
− Számviteli törvény és számvitellel kapcsolatos más jogszabályok. 
− Az adózással kapcsolatos törvények és jogszabályok. 
− Pénzügyi törvények és más jogszabályok. 
− A munka törvénykönyve és más, a munkaüggyel és a 

társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályok. 
− KSH elõírások. 
− Szervezeti és mûködési szabályzat. 
− Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások és belsõ szabályzatok. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− felsõfokú közgazdasági, vagy számviteli-pénzügyi képesítés, 
− legalább ... éves vezetõi gyakorlat, 
− ..... fokú ........ nyelvtudás, 
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− erkölcsi bizonyítvány, stb. 
 
 

Munkakör: Kereskedelmi igazgató 
Szervezeti egység: Kereskedelmi igazgatóság 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató. 
 
Közvetlen alárendeltek: 
• Beszerzési osztály 
• Értékesítési osztály 
• Raktározási osztály 
• Szállítási osztály 
• Üzlethálózat 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A kereskedelmi igazgatóság képviselete. 
− A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a kereskedelmi igazgató-

ságra vonatkozó érvényesítése. 
− A kereskedelmi igazgatóság tevékenységével kapcsolatos célkitűző, 

tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok 
elvégzése. 

− A kereskedelmi igazgatóság munkafeltételeinek és működésének biztosí-
tása, operatív információrendszer kialakítása. 

− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A kereskedelmi igazgatóság erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 

gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a  részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A kereskedelmi igazgatóság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A kereskedelmi igazgatóság működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A társaság humánpolitikája kereskedelmi igazgatóságra vonatkozó 

feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− A társaság kereskedelmi munkájának irányítása és összehangolása. 
− A társaság árpolitikájával, anyagok és áruk beszerzésével, raktározásával, 

készletezésével, értékesítésével, minőségellenőrzésével, szállítással, a pi-
ackutatással és vevőszolgálattal kapcsolatos feladatainak meghatározása, 
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irányítása és a végrehajtás ellenőrzése. 
− A társaság kereskedelem-fejlesztési politikájának kialakítása, ezzel 

kapcsolatos feladatok meghatározása. 
− A társaság kereskedelmi terveinek elkészítéséről való gondoskodás. 
− Az elfogadott (jóváhagyott) tervek teljesítésének folyamatos irányítása, a 

végrehajtás ellenőrzése. 
− A társaság árpolitikája alapelveinek kidolgozása, az árképzés irányítása. 
− A kereskedelmi folyamat információs rendszerének kialakítása és a 

működés felügyelete. 
− Évente átfogó értékelés készítése az irányítása alatt levő egyes területek 

és az igazgatóság munkájának tervszerűségéről, szervezettségéről és haté-
konyságáról. 

− Kapcsolatépítés és kapcsolattartás az üzleti partnerekkel. 
− Szállítási és értékesítési keretszerződések feltételeinek kimunkálása, a 

hatáskörébe tartozó szerződések jóváhagyása. 
− Közreműködés a marketing és reklám feladatok irányelveinek 

kidolgozásában és a végrehajtandó feladatok meghatározásában. 
− A társaság kereskedelmi tevékenysége rendszeres és időszaki ellenőrzési 

elveinek kidolgozása. 
− Részvétel a társaság egészséges és biztonságos munkakörülményeinek 

kialakításában, a vonatkozó utasításokban meghatározott feladatok betar-
tása, a feltételek biztosítása, a szabályzatok betartásának ellenőrzése. 

− A minőségbiztosítási rendszer kereskedelmi igazgatóságra vonatkozó 
feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőr-
zése. 

Dönt: 
− A társaság beszerzési, értékesítési, raktár-gazdálkodási és szállítási 

feladatok végrehajtásában. 
− A kereskedelmi munka folyamatainak szabályozásában. 
− A minőségbiztosítási rendszer előírásainak a kereskedelmi igazgatóságon 

való érvényesítésében. 
− A beosztott dolgozók munkaköri leírásában. 
− A hatáskörébe utalt cégjegyzési ügyekben. 
− A hatáskörébe utalt munkáltatói jogokban. 

 
Döntést előkészít: 

− A hozzá tartozó vezetők munkaköri leírásában. 
− A társaság stratégiájának, üzletpolitikájának meghatározásában. 
− Az éves tervek összeállításában, fejlesztések meghatározásában. 
− A társaság kereskedelmi fejlesztési koncepciójának és tervének 

kialakításában. 
− Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, kereskedelmi igazgatóság 
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területét érintő kérdésekben. 
− A kereskedelmi információs rendszer kialakításában. 

Felelős: 
− A kereskedelmi igazgatóság feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, 

határidõinek betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, szabványok, más jogszabályok, 

belsõ szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek 
betartásáért és végrehajtásáért. 

− A kereskedelmi igazgatóság munkájának eredményességéért, a tevékeny-
ségi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti együttmûködés 
biztosításáért. 

− A minőségi politikának és a minőségbiztosítási rendszernek a 
beosztottakkal történő megértetéséért, megvalósításáért és fenntartásáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− az ügyvezető igazgatóval, 
− az általa vezetett szervezeti egységek vezetőivel, 
− a minőségbiztosítási vezetővel, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− beszállítókkal, termelőkkel, 
− szállítmányozókkal, fuvarozókkal, 
− vevőkkel, 
− szakfelügyeletekkel, stb. 

Jogszabályok és előírások: 
− A kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok és etikai előírások. 
− A kereskedelmi területre vonatkozó előírások. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− A minőségbiztosítási rendszerből a kereskedelmi területre vonatkozó 
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előírások. 
− Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− felsőfokú kereskedelmi / közgazdasági / műszaki képesítés, 
− legalább ... éves vezetői gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
 
Munkakör: Titkárság  

Szervezeti egység: Titkárság 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése. 
− Kimenő ügyiratok iktatása. 
− A postázási feladatok, a kézbesítők munkájának szervezése. 
− Az ügyvezető igazgató határidős feladatainak nyilvántartása. 
− Az ügyvezető igazgató ügyfélforgalmának lebonyolítása. 
− Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattározása. 
− Iratok sokszorosítása. 
− Irattár kialakítása, kezelése. 
− Szabályzatok, utasítások nyilvántartása. 
− Bélyegzők beszerzése, nyilvántartása, selejtezése. 
− Iratselejtezések végrehajtása. 
− Vezetői határidős feladatok nyilvántartása. 
− Szövegek fordítása, gépelése 
− Megbeszéléseken, értekezleten való részvétel és tolmácsolása 
− Taggyűlések és vezetői értekezletek adminisztrációs feladatainak elvég-

zése. 
− Rendezvények megszervezése, lebonyolítása. 

Felelős: 
− A titkárság feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, 

betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért.  
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, az adatszolgáltatások 

valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
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biztosításáért. 
− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

 
Munkakapcsolatot tart: 

− • az ügyvezető igazgatóval, 
− • a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 

 
Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt  
személy helyettesíti, illetve Ő helyettesít más dolgozót. 

Jogszabályok és előírások: 
− Iratkezeléssel kapcsolatos jogszabályok, 
− Az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos előírások, 
− Szervezeti és működési szabályzat, stb. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− legalább középfokú iskolai végzettség, 
− gyors- és gépírás ismeret, gyakorlat, 
− szakmai gyakorlat, 
− nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
Munkakör: Humánpolitikai vezető 

Szervezeti egység: Humánpolitikai szervezeti egység 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a hozzá beosztott dolgozók 

Legfőbb vezetői feladatai: 
−  humánpolitikai szervezeti egység képviselete. 
− A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a humánpolitikai szervezeti 

egységre vonatkozó érvényesítése. 
− A humánpolitikai szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos 

célkitűző, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 
feladatok elvégzése. 

− A humánpolitikai szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének 
biztosítása, operatív információrendszer kialakítása. 

− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A humánpolitikai szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) 
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való gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A humánpolitikai szervezeti egység érdekeltségi rendszerének 

kialakítása. 
− A humánpolitikai szervezeti egység működési hiányosságainak feltárása, 

a munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A társaság humánpolitikája humánpolitikai szervezeti egységre 

vonatkozó feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− A személyügyi munka tervezése. 
− A személyügyi feladatok döntés előkészítése (felvétel, kinevezés, felmen-

tés, elbocsátás, áthelyezés, jutalmazás). 
− Személyügyi munkával kapcsolatos döntések végrehajtása. 
− Munkaköri leírások készítésének koordinálása. 
− A munkavállalók kérésére működési bizonyítvány kiadása. 
− Erkölcsi bizonyítványok megkérése. 
− Másodállás, mellékfoglalkozás ügyeinek intézése. 
− Személyügyi nyilvántartások vezetése. 
− Képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése. 
− A továbbtanuló dolgozókkal tanulmányi szerződések megkötése, 

betartásának ellenőrzése. 
− Kapcsolattartás oktatási intézményekkel. 
− A szociális ellátással kapcsolatos ügyek intézése. 
− A társaság humánpolitikájának kialakításához javaslatok kidolgozása. 
− Az elfogadott humánpolitika végrehajtási feladatainak koordinálása, 

intézkedési tervek kidolgozása, a végrehajtás ellenőrzése. 
− A dolgozók munkaértékelési rendszerének kialakítása. 
− Szakember utánpótlás biztosítása. 
− A társaság oktatási, továbbképzési rendjének kialakítása, oktatási tervek 

készítése. 
− Tanulmányi ösztöndíj-ügyek intézése. 
− Tanulmányutakkal kapcsolatos szervező és adminisztratív munka elvég-

zése. 
− A dolgozók kitüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

Dönt: a humánpolitikai szervezeti egység végrehajtási feladataiban, a teljesítés 
ellenőrzésében és értékelésében. 
Döntést előkészít:  

− A személyügyi, oktatási és szociálpolitikai feladatok szabályozási rendjé-
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nek kialakításában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, a humánpolitikai szervezeti 

egység területét érintő kérdésekben. 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, az ügyvezető igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

Felelős: 
− A humánpolitikai szervezeti egység feladatait, működését szabályozó 

előírások betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A humánpolitikai szervezeti egység munkájának eredményességéért, a 
tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− az ügyvezető igazgatóval, 
− a társaság más szervezeti egységének vezetőjével, 
− a szervezeti egység beosztott dolgozóival, 
− oktatási intézményekkel, 
− személyügyi tanácsadó cégekkel, „fejvadász” cégekkel, stb. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt 

személy helyettesíti, illetve Õ helyettesít más dolgozót. 
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Jogszabályok és előírások: 

− Személyügyi munkaügyi jogszabályok. 
− Oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályok. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Munkaköri leírások, stb. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
Munkakör: Marketing vezető 

Szervezeti egység: Marketing szervezeti egység 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 

Legfőbb vezetői feladatai: 
− A marketing szervezeti egység képviselete. 
− A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing szervezeti egy-

ségre vonatkozó érvényesítése. 
− A marketing szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, 

tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvég-
zése. 

− A marketing szervezeti egységének operatív információrendszer kialakí-
tása. 

− A marketing feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A marketing szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A marketing szervezeti egység működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− A társaság piaci helyzetének elemzése. 
− A piaci lehetőségek felmérése és elemzése. 
− Célpiacok felkutatása és szelektálása. 
− Marketingstratégia kidolgozása (a társaság stratégiájával összhangban). 
− Marketing programok tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése. 
− Marketing információs rendszer kialakítása, a működés elemzése, a rend-

szer javítása. 
− A társaság mikrokörnyezetének (szállítók, piaci közvetítők, vevők, 

versenytársak, közvélemény) elemzése. 
− A társaság makrokörnyezetének (gazdaság, technika-technológia, jogi, 

társadalmi és kulturális környezet) elemzése. 
− A társaság marketing környezetének (azok a külső tényezők, amelyek 
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befolyásolják a társaság képességét a vevőkkel való kapcsolat 
fejlesztésében és megőrzésében), és marketingstratégiájának tervezése. 

− A fogyasztói piac és a vásárlói magatartás elemzése. 
− Versenyanalízis (a konkurencia meghatározása, a versenytársak 

stratégiájának, céljainak, erős és gyenge pontjainak stb. felismerése). 
− Piaci becslés és előrejelzés (a piaci szegmentumok meghatározása, a 

célpiacok kiválasztása, piacpozíció építés). 
− éj termékek és szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és bevezetése. 
− Árstratégia és árprogramok tervezése. 
− Elosztási csatornák kiválasztása és irányítása. 
− Marketing kommunikáció tervezése. 
− Hatékony reklámprogramok tervezése. 
− Értékesítés ösztönzési és public relations programok tervezése, elemzése, 

fejlesztése. 
− Az értékesítést támogató eszközök (reklám, katalógusok, prospektusok, 

áruminták, filmek, termékbemutatók, kiállítások, vásárok, hitelnyújtás) 
kialakítása, elemzése és fejlesztése. 

− A termékek és szolgáltatások életgörbéjének, portfólióstratégiájának 
meghatározása, elemzése. 

− Marketing teljesítmény értékelése és ellenőrzése (forgalom, piacrészese-
dés, pénzügyi elemzés, költségek, fogyasztói beállítódás, nyereségesség, 
hatékonyság stb.). 

− A társaság arculatának, image-ának ápolása, javítása. 
− Üzlethálózat-fejlesztési elgondolások kidolgozása. 

 
Dönt:  

a marketing munka végrehajtási feladataiban, a teljesítés ellenőrzésében 
és értékelésében. 
Döntést előkészít: 

− A marketing munka szabályozási rendjének kialakításában. 
− Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, a marketing szervezeti 

egység területét érintő kérdésekben. 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, az ügyvezető igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

− Értékesítést növelő eszközök biztosítása. 
Felelős: 

− A marketing szervezeti egység feladatait, működését szabályozó 
előírások  betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
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adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt  
személy helyettesíti, illetve Ő helyettesít más dolgozót. 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− felsőfokú iskolai végzettség, 
− legalább 2 év szakmai gyakorlat, 
− felső fokú angol nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
 
 
Munkakör: Minőségbiztosítási vezető 

Szervezeti egység: Minőségbiztosítási szervezeti egység 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a hozzá beosztott dolgozók 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A minőségbiztosítási szervezeti egység képviselete. 
− A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a minőségbiztosítási 

szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése. 
− A minőségbiztosítási szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos 

célkitűző, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 
feladatok elvégzése, 

− A minőségbiztosítási szervezeti egység munkafeltételeinek és működésé-
nek biztosítása, operatív információrendszer kialakítása. 

− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A minőségbiztosítási szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munka-

erő) való gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
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− A minőségbiztosítási szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakí-
tása. 

− A minőségbiztosítási szervezeti egység működési hiányosságainak feltá-
rása, a munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 

− A társaság humánpolitikája minőségbiztosítási szervezeti egységre vonat-
kozó feladatainak végrehajtása. 

− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− Társaságra kiterjedő hatékony minőségbiztosítási rendszer bevezetése és 

aktualizálása, a független tanúsítás fenntartása. 
− Termékek, szolgáltatások és létesítmények megkívánt minőségének 

biztosításához a teendő intézkedések koordinálása. 
− A társaság képviselete minőségbiztosítási kérdésekben, 
− A minőség alakulásának figyelemmel kísérése az ügyfeleknél, 

versenytársaknál és szállítóknál. 
− Tanácsadás a vezetésnek minőségbiztosítási kérdésekben, 
− A minőségbiztosítási rendszer követelményeinek beszállítói 

rendszerekben történő érvényesítése. 
− Adott termékterületen a független tanúsítás megszerzése és fenntartása. 
− A lényeges követelményeket előzetesen megbeszéli a mindenkori felelős 

területi vezetővel. 
− A minőségbiztosítási tevékenység ügyvitelének szabályozása. 
− Közreműködés a technológiák kialakításában, hogy azok a szabvány sze-

rinti termék előállítására alkalmasak legyenek, szükség esetén javaslatot 
tesz a technológiák módosítására. 

− Késztermékek minősítésének ellenőrzése, 
− Minőségi bizonyítványok jogszabálynak megfelelő kiállítása, 
− Minőségi reklamációk kivizsgálása. 
− Végellenőrzés megszervezése, irányítása. 
− Selejtanalitika elkészítése. 
− Garanciális munkák ellenőrzése, értékelése. 

Dönt: 
− A minőségbiztosítási rendszer érvényre juttatásában. 
− Szervezeti egysége munkájának megszervezésében, a feladatok 

kiadásában, a végrehajtás ellenőrzésében és értékelésében. 
Döntést előkészít: 

− A minőségügyi és minőségbiztosítási rendszer kialakításában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, a minőségbiztosítási 

szervezeti egység területét érintő kérdésekben. 
Javaslattételi joga van: 
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− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, az ügyvezető igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

 
Felelős: 

− A minőségbiztosítási szervezeti egység feladatait, működését szabályozó 
előírások betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-
nek betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 

− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 
szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A minőségbiztosítási szervezeti egység munkájának eredményességéért, a 
tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− az ügyvezető igazgatóval, 
− a társaság más szervezeti egységei vezetőivel, 
− a minőségbiztosítási szervezeti egység beosztott dolgozóival, 
− a beszállító cégek minőségügyi munkatársaival, 
− minőségügyi tanácsadó és tanúsító cégekkel, stb. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt 

személy helyettesíti, illetve Ő helyettesít más dolgozót. 
Jogszabályok és előírások: 

− Termékek, technológiák és szolgáltatások minőségével kapcsolatos 
jogszabályok, szabványok és előírások. 

− Termékfelelősséggel kapcsolatos jogszabályok. 
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− Minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumok. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Munkaköri leírások. 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− felsőfokú műszaki végzettség, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány. 

 
 
 

Munkakör: Közgazdasági vezető 
Szervezeti egység: Közgazdasági osztály 
Közvetlen felettes: Gazdasági igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a közgazdasági osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A közgazdasági osztály képviselete. 
− A gazdasági igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a közgazda-

sági osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A közgazdasági osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A közgazdasági osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A közgazdasági osztály erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 

gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A közgazdasági osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A közgazdasági osztály működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A gazdasági igazgatóság humánpolitikája közgazdasági osztályra vonat-

kozó feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− Javaslatkészítés a társaság tervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés 

értékelése és folyamatos javítása. 
− A középtávú és éves gazdasági tervek, valamint a negyedéves operatív 

tervek elkészítése, a teljesítésének értékelése, elemzése. 
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− Részvétel a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításban. 
− A tervfejezetek kidolgozásának koordinálása, azok összhangjának 

biztosítása, és döntésre előkészítése. 
− A létszám, a bér, a termelés alakulásának figyelemmel kísérése és 

javaslatkészítés a beavatkozási döntésekre. 
− A Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt 

statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének 
megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a 
belső tájékoztatás ellátása. 

− Részvétel a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, vár-
ható gazdasági hatásának elemzésében. 

− Gazdasági terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése. 
 
Dönt: a közgazdasági osztály végrehajtási feladataiban. 
 
Döntést előkészít: 

− A tervezési és ellenőrzési rend kialakításában. 
− A társaság gazdasági és ügyviteli folyamatainak szabályozásában. 
− A társaság bizonylati rendjének kialakításában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az gazdasági igazgató hatáskörébe tartozó, a közgazdasági osztály 

területét érintő kérdésekben. 
 
 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a gazdasági igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

Felelős: 
− A közgazdasági osztály feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A közgazdasági osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A társaság szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
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biztosításáért. 
− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− • a gazdasági igazgatóval, 
− • a gazdasági igazgatóság többi vezetőjével, 
− • a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− • a hozzá tartozó dolgozókkal. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató által kijelölt 

vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 
Jogszabályok és előírások: 

− Adójogszabályok. 
− Pénzügyi jogszabályok. 
− A Munka Törvénykönyve és a munkaüggyel összefüggő más 

jogszabályok. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Számviteli törvény és a számvitellel kapcsolatos más jogszabályok. 
− Belső szabályzatok és előírások. 
− A munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− felsőfokú közgazdasági képesítés, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
Munkakör: Pénzügyi vezető 

Szervezeti egység: Pénzügyi osztály 
Közvetlen felettes: Gazdasági igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a pénzügyi osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 
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− A pénzügyi osztály képviselete. 
− A gazdasági igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a pénzügyi 

osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A pénzügyi osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A pénzügyi osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A pénzügyi osztály erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 

gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A pénzügyi osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A pénzügyi osztály működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A gazdasági igazgatóság humánpolitikája pénzügyi osztályra vonatkozó 

feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel 
kísérése, értékelése. 

− Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. 
− A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a 

pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása. 
− Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások 

figyelemmel kísérése. 
− Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok 

elvégzése. 
− A társaság pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési 

megbízások stb.). 
− A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása, 
− Pénzszállítások intézése. 
− Költségvetési kötelezettségek teljesítése. 
− Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi 

fizetőeszközök biztosítása. 
− Külkereskedelmi szerződések teljesítésével járó nemzetközi fizetések 

lebonyolítása. 
− Valutapénztár működtetése. 
− Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok 
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elvégzése. 
− Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. 
− Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. 
− Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. 
− Fizetési viták rendezése. 
− Gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról. 
− Vámmal és szállítmányozással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. 
− A társaság vagyon- és valuta biztosítási ügyeinek intézése. 

Dönt: a pénzügyi osztály végrehajtási feladataiban. 
Döntést előkészít: 

− A pénzügyi szabályozási rend kialakításában. 
− A társaság gazdasági és ügyviteli folyamatainak szabályozásában. 
− A társaság bizonylati rendjének kialakításában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az gazdasági igazgató hatáskörébe tartozó, a pénzügyi osztály területét 

érintő kérdésekben. 
 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a gazdasági igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

 
Felelős: 

− A pénzügyi osztály feladatait, működését szabályozó előírások 
betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-
nek betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 

− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 
szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A pénzügyi osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
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− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 
betartásáért. 

− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− a gazdasági igazgatóval, 
− a gazdasági igazgatóság többi vezetőjével, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− bankokkal, pénzintézetekkel, 
− a hozzá tartozó dolgozókkal. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató által kijelölt 

vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 
 
Jogszabályok és előírások: 

− Pénzügyi jogszabályok és pénzintézeti előírások. 
− Adójogszabályok. 
− Számviteli törvény és számvitellel kapcsolatos más jogszabályok. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Belső szabályzatok és előírások. 
− A munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− felsőfokú pénzügyi képesítés, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
Munkakör: Számviteli vezető 

Szervezeti egység: Számviteli osztály 
Közvetlen felettes: Gazdasági igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a számviteli osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A számviteli osztály képviselete. 
− A gazdasági igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a számviteli 

osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A számviteli osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A számviteli osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
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− A számviteli osztály erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 
gazdálkodás. 

− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a  részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A számviteli osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A számviteli osztály működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A gazdasági igazgatóság humánpolitikája számviteli osztályra vonatkozó 

feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. 
− A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. 
− Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. 
− Könyvelési munkák elvégzése. 
− Analitikák készítése. 
− Zárlati munkák elvégzése. 
− Főkönyvi kivonatok készítése. 
− Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. 
− Éves mérleg elkészítése. 
− Éves beszámoló elkészítése. 
− Vagyon és eredménykimutatás elkészítése. 
− Adóbevallások elkészítése. 
− Adóbefizetések, adóelőlegek, adóvisszaigénylések meghatározása. 
− Folyószámla egyeztetések APEH-hel, VPOP-val. 
− Aktiválások lebonyolítása. 
− Leltárszabályzat elkészítése, leltározás előkészítése, irányítása, leltár 

kiértékelése. 
− Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés). 
− A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. 
− Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk 

ellenőrzése. 
− Mérlegelemzés, költségelemzés. 

Dönt: a számviteli osztály végrehajtási feladataiban.  
 
Döntést előkészít: 

− A számviteli információs rendszer kialakításában. 
− A társaság gazdasági és ügyviteli folyamatainak szabályozásában. 
− A társaság bizonylati rendjének kialakításában. 
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− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az gazdasági igazgató hatáskörébe tartozó, az osztály területét érintő 

kérdésekben. 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a gazdasági igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

Felelős: 
− A számviteli osztály feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért, betartatásáért. 
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért. 

− A számviteli osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− a gazdasági igazgatóval, 
− a gazdasági igazgatóság többi vezetőjével, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− a hozzá tartozó dolgozókkal, 
− az adóhatósággal és a vámhatósággal. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató által kijelölt 

vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 
Jogszabályok és előírások: 
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− Számviteli törvény és számvitellel kapcsolatos más jogszabályok. 
− Adójogszabályok. 
− Pénzügyi jogszabályok. 
− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 
− Belső szabályzatok és előírások. 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 
− felsőfokú számviteli képesítés, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
 
Munkakör: Munkaügyi vezető 

Szervezeti egység: Munkaügyi osztály 
Közvetlen felettes: Gazdasági igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a munkaügyi osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A munkaügyi osztály képviselete. 
− A gazdasági igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a munkaügyi 

osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A munkaügyi osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A munkaügyi osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A munkaügyi osztály erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálko-

dás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A munkaügyi osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A munkaügyi osztály működési hiányosságainak feltárása, a munkamód-

szer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A gazdasági igazgatóság humánpolitikája munkaügyi osztályra 

vonatkozó feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− A munkaügyi és bérgazdálkodási tervek készítésének szervezeti 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

148 

egységekre történő negyedéves lebontásának és a tervek teljesítésének 
irányítása. 

− Ösztönző bér- és prémiumrendszerek kidolgozása. 
− A bérezés hatékonyságának rendszeres elemzése, javaslatok kidolgozása, 
− A Munka Törvénykönyvében és egyéb munkaügyi jogszabályokban 

rögzített előírások végrehajtásának irányítása. 
− A kollektív szerződés megkötésének előkészítése, szükség szerinti 

módosítása, betartásának ellenőrzése. 
− Intézkedés a munkajogi és bérügyi panaszok kivizsgálásáról. 
− Gondoskodás a munkanormák elkészítéséről, a normák karbantartásáról. 
− Részvétel a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában. 
− A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése. 
− Munkaszerződések kötésének, módosításának, megszüntetésének 

ügyintézése. 
− Bér, prémium és jutalom számfejtése. 
− SZJA nyilvántartások készítése. 
− Kereseti kimutatások készítése. 
− Munkavállalói tartozások nyilvántartása. 
− Szabadságok nyilvántartása. 
− Munkaügyi igazolások kiadása. 
− SZTK karton vezetése, TB kártyák kiadása, kezelése. 
− Kilépő dolgozók elszámoltatása. 
− Nyugdíjazások ügyintézése. 
− TB havi összesítések. 
− Bér és levonások, TB, adók feladása a könyvelésnek. 
− Bérszámfejtési és társadalombiztosítási feladatok ellátásáról való 

gondoskodás. 
 
Dönt: a munkaügyi osztály végrehajtási feladataiban. 
 
Döntést előkészít: 

− A munkaügyi szabályozási rend kialakításában. 
− A társaság gazdasági és ügyviteli folyamatainak szabályozásában. 
− A társaság bizonylati rendjének kialakításában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az gazdasági igazgató hatáskörébe tartozó, a munkaügyi osztály területét 

érintő kérdésekben. 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a gazdasági igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 
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Felelős: 
− A munkaügyi osztály feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért, betartatásáért, 
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért, betartatásáért, 
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért, 
− A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső 

szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és 
végrehajtásáért, 

− A munkaügyi osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért, 

− A társaság más szervezeti egységeivel, vezetőivel az együttműködés 
biztosításáért, 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért, 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért, 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért, 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért, 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért, 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért, 
− A jó munkahelyi légkörért. 

 
Munkakapcsolatot tart: 

− a gazdasági igazgatóval, 
− a gazdasági igazgatóság többi vezetőjével, 
− a hozzá tartozó dolgozókkal, 
− az üzemi tanács elnökével, 
− a szakszervezeti vezető tisztségviselővel, 
− munkaügyi és társadalombiztosítási szervekkel. 

 
Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató által kijelölt 
vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 
 
Jogszabályok és előírások: 

− A Munka Törvénykönyve és a munkaüggyel összefüggő más 
jogszabályok. 

− Társadalombiztosítási jogszabályok. 
− Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 
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− Szervezeti és működési szabályzat. 
− Belső szabályzatok és előírások. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− felsőfokú munkaügyi képesítés, 
− legalább ... éves szakmai gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
 
 
Munkakör: Beszerzési vezető 

Szervezeti egység: Beszerzési osztály 
Közvetlen felettese: Kereskedelmi igazgató 
Közvetlen alárendeltek: a beszerzési osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A beszerzési osztály képviselete. 
− A kereskedelmi igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a beszer-

zési osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A beszerzési osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A beszerzési osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A beszerzési osztály erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való 

gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A beszerzési osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A beszerzési osztály működési hiányosságainak feltárása, a 

munkamódszer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A kereskedelmi igazgatóság humánpolitikája beszerzési osztályra vonat-

kozó feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának értékelése. 
− Képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 

Legfőbb szakmai feladatai: 
− A társaság üzletpolitikája és a tervek beszerzésre vonatkozó feladatainak 

kidolgozása, végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése. 
− A jóváhagyott áruforgalmi tervnek megfelelően a különböző üzletágak 
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beszerzés, raktározás és készletgazdálkodási tevékenységének irányítása, 
szervezése és ellenőrzése. 

− Az értékesítési céljainak és igényeinek megfelelő árualapok biztosítása. 
− A beszerzések forrásainak felkutatása, szállítási szerződések 

irányelveinek kidolgozása, a szerződések elkészítése. 
− Hatáskörébe utalt szállítási szerződések megkötése, az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartások vezetése, ellenőrzése. 
− A szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése. 
− A kereskedelmi tevékenység keresletekhez, igényekhez való gazdaságos 

illesztése, folyamatos fejlesztése. 
− Új cikkek bevezetésének megszervezése. 
− A forgalomba kerülő áruk árainak megállapítása. 
− Árpolitikai javaslatok kimunkálása, előterjesztése. 
− Árdöntések előkészítése, a jóváhagyott árak nyilvántartása. 
− Az árképzéshez szükséges belső és külső információk beszerzése és 

feldolgozása. 
− Ár-, és árrés vizsgálatok, elemzések előkészítése, készítése. 
− Ár és árváltozások közlése a kereskedelmi egységek felé. 
− A beszállítók és szállítmányozók tevékenységének minősítése, értékelése. 
− A beszállítókkal, termelőkkel a kapcsolat felvétele, kialakítása, ápolása. 
− A készletgazdálkodási előirányzatok betartására a szükséges intézkedések 

kiadása, feltételek biztosítása. 
− A társaság kereskedelmi és a termelő tevékenységének színvonalát és 

eredményességét folyamatosan növelő szervezési és fejlesztési 
intézkedések kezdeményezése, előkészítése, megszervezése, 
végrehajtásának ellenőrzése. 

− A minőségbiztosítási rendszer beszerzési osztályra vonatkozó 
feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás 
ellenőrzése. 

 
Dönt: 

− Az osztály végrehajtási feladatainak megszervezésében. 
− Hatáskörébe tartozó szerződések megkötésében. 
− A beszerzési források (beszállítók, termelők) kiválasztásában, ajánlatok 

és minősítés alapján. 
− A beszállítások formájának, gyakoriságának és időpontjának 

meghatározásában. 
− A beszerzés és raktározás (valamint a terítés) üzemeltetési-szervezési 

kérdéseiben. 
− Az árképzési rendszer keretein belül az egyes (standardtól) eltérő 

árkérdésekben. 
− A beszállítói eltérések esetén követendő eljárásról (szerződéstől eltérés, 
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minőségi hibás, hiányos, stb.). 
− A reklamációk esetén követendő eljárások módjáról. 
− A szállítási, raktározási káresetek elbírálásában, kártérítési 

kötelezettségek érvényesítésében. 
− A minőségbiztosítási rendszer előírásainak a beszerzési osztályon való 

érvényesítésében. 
− Hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokban. 

Döntést előkészít: 
− A beszerzési folyamatok szabályozásában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Nagy volumenű Új üzleti kapcsolatok kialakításában, ill. meglévők 

felmondásának kezdeményezésében. 
− Az árképzési rendszer meghatározásában. 
− Értékesítési akciókra, leértékelésekre, elfekvő készletek felszámolására. 
− A raktárkészletek szintjének meghatározásában. 
− A beszerzési tevékenység fejlesztési irányainak kimunkálásában. 
− A kereskedelmi igazgató hatáskörébe tartozó, a beszerzési osztály 

területét érintő kérdésekben. 
 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a kereskedelmi igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

 
Felelős: 

− A beszerzési osztály feladatait, működését szabályozó előírások 
betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-
nek betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 

− A szakterületére vonatkozó törvények, szabványok, más jogszabályok, 
belső szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek 
betartásáért és végrehajtásáért. 

− A beszerzési osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti együttműködés 
biztosításáért. 

− A minőségi politikának és a minőségbiztosítási rendszernek a 
beosztottakkal történő megértetéséért, megvalósításáért és fenntartásáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
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− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 
betartásáért. 

− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 
közreműködésért. 

− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 
betartásáért. 

− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− Az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

 
Munkakapcsolatot tart: 

− a kereskedelmi igazgatóval, 
− az általa vezetett szervezeti egység dolgozóival, 
− a kereskedelmi igazgatóság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− a minőségbiztosítási vezetővel, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− beszállítókkal, termelőkkel, 
− szállítmányozókkal, fuvarozókkal, 
− vevőkkel, 
− szakfelügyeletekkel, stb. 

Helyettesítés: 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a kereskedelmi igazgató által 

kijelölt vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 
 
Jogszabályok és előírások: 

− Szervezeti és működési szabályzat. 
− A kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok és etikai előírások. 
− A kereskedelmi területre vonatkozó előírások. 
− A minőségbiztosítási rendszerből a kereskedelmi területre vonatkozó 

előírások. 
− Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− felsőfokú kereskedelmi / közgazdasági / műszaki képesítés, 
− legalább ... éves vezetői gyakorlat, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 
 
Munkakör: Értékesítési vezető 

Szervezeti egység: Értékesítési osztály 
Közvetlen felettes: Ügyvezető igazgató 



VÁLLALKOZNI FOGUNK 

154 

Közvetlen alárendeltek: az értékesítési osztály dolgozói 
 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A értékesítési osztály képviselete. 
− A kereskedelmi célkitűzéseinek és tervfeladatainak a értékesítési 

osztályra vonatkozó érvényesítése. 
− A értékesítési osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. 
− A értékesítési osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

információrendszer kialakítása. 
− A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása. 
− A értékesítési osztály erőforrásaival (munkaerő) való gazdálkodás. 
− Munkakörök meghatározása, kialakítása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A értékesítési osztály működési hiányosságainak feltárása, a munkamód-

szer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A kereskedelmi igazgatóság humánpolitikája értékesítési osztályra vonat-

kozó feladatainak végrehajtása. 
− A beosztottak munkájának ellenőrzése és értékelése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− Az értékesítési tevékenység, az üzlethálózat munkájának összehangolása, 
irányítása és ellenőrzése. 

− A vállalati üzletpolitika és a középtávú tervek értékesítési részének 
kidolgozása, egységekre bontása, végrehajtásának megszervezése és 
ellenőrzése. 

− Az egységekre lebontott értékesítési tervek teljesítésének ellenőrzése. 
− Az egységek munkájának, szervezése, ellenőrzése. 
− Javaslattétel a meglévő kereskedelmi egységek átalakítására. 
− Az üzlethálózati káresetek elbírálása, nyilvántartása, kártérítési 

kötelezettségek érvényesítése. 
− Speciális értékesítési feladatok meghatározása (idényjelleg, akció, 

bevezető időszak, stb.). 
− Rendszeres tájékozódás a vásárlói igényekről, azok kielégítésének szerve-

zése, Új értékesítési területek felkutatása, igényfelmérések, választék bő-
vítés. 

− Új cikkek bevezetésének megszervezése, értékesítési akciók, kiárusítások 
szervezése. 

− A készletgazdálkodási előirányzatok betartásának feltételei biztosítása, 
folyamatos ellenőrzése. 

− A társaság értékesítési tevékenységének színvonalát és eredményességét 
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folyamatosan növelő szervezési és fejlesztési intézkedések kezdeménye-
zése, előkészítése, megszervezése, végrehajtásának ellenőrzése. 

− A kereskedelmi egységek arculatának meghatározásában való 
közreműködés. 

− A logisztikai és a kereskedelmi tevékenység között összhang biztosítása. 
− A minőségbiztosítási rendszer értékesítési osztályra vonatkozó 

feladatinak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás 
ellenőrzése. 

 
Dönt: 

− Az osztály végrehajtási feladatainak megszervezésében. 
− Hatáskörébe tartozó szerződések megkötésében. 
− Az értékesítési formák változtatásában, ellenőrzési módszerében. 
− Területi és szezonális akciók és áruválaszték meghatározásban. 
− A minőségbiztosítási rendszer előírásainak az értékesítési osztályon való 

érvényesítésében.  
 
Döntést előkészít: 

− Az értékesítési folyamatok szabályozásában. 
− A hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásában. 
− Az árrendszer és ár kialakításában. 
− A raktárkészletek szintjének meghatározásában. 
− A kereskedelmi tevékenység fejlesztési irányainak kimunkálásában. 
− A készletek csökkentésére vonatkozó eljárásokban. 
− Vevői információs rendszer kialakításában. 

 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a kereskedelmi igazgató részére történő továbbítására. 

− A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők 
kiküszöbölésére. 

 
Felelős: 

− A értékesítési osztály feladatait, működését szabályozó előírások 
betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-
nek betartásáért, betartatásáért. 

− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 
adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 

− A szakterületére vonatkozó törvények, szabványok, más jogszabályok, 
belső szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek 
betartásáért és végrehajtásáért. 
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− A értékesítési osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti együttműködés 
biztosításáért. 

− A minőségi politikának és a minőségbiztosítási rendszernek a 
beosztottakkal történő megértetéséért, megvalósításáért és fenntartásáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért.  

Munkakapcsolatot tart: 
− a ügyvezető igazgatóval, 
− az általa vezetett szervezeti egység dolgozóival, 
− a kereskedelmi osztály többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− a logisztikai vezetővel, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 
− vevőkkel,  

 
Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt 
vezető helyettesíti, ill. Ő helyettesít más vezetőt. 

 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− középfokú kereskedelmi képesítés, 
− legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 
− középfokú angol nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány. 

 
 
Munkakör: Raktározási vezető  

Szervezeti egység: Raktározási osztály 
Közvetlen felettes: Logisztikai vezető 
Közvetlen alárendeltek: a raktározási osztály dolgozói 

 
Legfőbb vezetői feladatai: 

− A kereskedelmi vezető célkitűzéseinek és tervfeladatainak a raktározási 
osztályra vonatkozó érvényesítése. 

− A raktározási osztály tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tervezési,  
− A raktározási osztály munkafeltételeinek és működésének biztosítása, 

operatív információrendszer kialakítása. 
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− A raktározási feladatok rendszerezése és kiadása. 
− A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, 

a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. 
− A raktározási osztály érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
− A raktározási osztály működési hiányosságainak feltárása, a munkamód-

szer javítása, fejlődőképességének biztosítása. 
− A beosztottak munkájának értékelése és ellenőrzése. 

 
Legfőbb szakmai feladatai: 

− A beszerzési és értékesítési feladatok végrehajtásához a megfelelő 
mennyiségű és minőségű tárolókapacitás biztosítása. 

− Gondoskodás a beszállítások átvételéről és a betárolás végrehajtásáról. 
− A kiszállításokhoz előírt árumennyiségek kikészítésének és kiadásának 

biztosítása. 
− Az áruátvétel mennyiségi és minőségi ellenőrzésének megvalósítása. 
− A raktározási technológia tárolandó (forgalmazandó) anyag jellegének 

megfelelő racionális kidolgozása, folyamatos fejlesztése, a technológiai 
utasítások elkészítése, elkészíttetése. 

− Új tárolási, anyagmozgatási technológiák, módszerek bevezetése, Új 
technikai eszközök használatának kezdeményezése, elterjesztése. 

− A tárolási és rakodási megoldások meghatározása a tárolandó anyagok 
jellegének megfelelően. 

− A technológiához illesztett berendezések kiválasztása, és rendeltetésszerű 
üzemeltetése. 

− A raktározási tevékenység költségeinek állandó figyelése, javaslatok 
kidolgozása a tárolási, raktározási költségek csökkentésére, esetleges bér-
beadási megoldások kidolgozása. 

− A káresetek kivizsgálása, nyilvántartása, a kártérítési igények érvényesí-
tése. 

− A vagyon- és állagvédelemmel kapcsolatos feltételek kialakítása, fejlesz-
tése. 

− A raktározási, rakodási, stb. feladatokhoz szükséges minimális létszám és 
szakmai felkészültség meghatározása. 

− A raktári nyilvántartási és irányítási rendszer működtetése, irányítása, 
ellenőrzése. 

− A minőségbiztosítási rendszer raktározási osztályra vonatkozó 
feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás 
ellenőrzése. 

 
Dönt: 

− A raktár feladatainak megszervezésében. 
− Hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokban. 
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− A tárolási és anyagmozgatási formák meghatározásában. 
− Az áruátvétel során a hiányosságok miatt az átvétel megtagadásában, ill. a 

jegyzőkönyvben való megjelenítés formájában. 
− A beosztott dolgozók munkavégzésre való alkalmasságában (baleset, 

veszélyes üzem). 
− A tárolókapacitás optimális kihasználtságot célzó átszervezésében. 
− A minőségbiztosítási rendszer előírásainak a raktározási osztályon való 

érvényesítésében 
Döntést előkészít: 

− A raktározási technológia fejlesztésében és a raktározási folyamatok 
szabályozásában. 

− A raktározás gazdaságosságának vizsgálatában. 
− Az egyidejű készletek, a min. készletek meghatározásában. 
− Az elfekvő készletek értékesítésében, mozgatásában. 
− A selejt és hulladék (lejárt szavatossági idejű termékek) megsemmisítésé-

ben. 
− A vagyonvédelem megvalósításában. 

 
Javaslattételi joga van: 

− Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések 
megfogalmazására, a logisztikai vezető részére történő továbbítására. 

Felelős: 
− A raktározási osztály feladatait, működését szabályozó előírások 

betartásáért,  
− A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidői-

nek betartásáért,  
− A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
− A szakterületére vonatkozó törvények, szabványok, más jogszabályok, 

belső szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek 
betartásáért és végrehajtásáért. 

− A raktározási osztály munkájának eredményességéért, a tevékenységi 
körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 

− A minőségi politikának és a minőségbiztosítási rendszernek a 
beosztottakkal történő megértetéséért, megvalósításáért és fenntartásáért. 

− A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
− Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések 

betartásáért. 
− A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony 

közreműködésért. 
− A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

betartásáért. 
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− A munkaerő-utánpótlás biztosításáért. 
− A jó munkahelyi légkörért. 

Munkakapcsolatot tart: 
− a logisztikai vezetővel, 
− az általa vezetett szervezeti egység dolgozóival, 
− a társaság többi szervezeti egységének vezetőjével, 

 
Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a logisztikai vezető által kijelölt 
személy helyettesíti, ill. Ő helyettesít más munkatársat. 

 
 
A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

− legalább középfokú képesítés, 
− középfokú raktárgazdálkodási végzettség, 
− legalább ... éves vezetői gyakorlat, 
− középfokú munkavédelmi és tűzvédelmi vizsga, 
− targonca kezelői jogosítvány, 
− ........ fokú ........ nyelvtudás, 
− erkölcsi bizonyítvány, stb. 

 

7. IRODALOMJEGYZÉK 

 
Dr. Bedő Gyula – Dr. Varga Sándor: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek 
 
Hajós Ferenc – Borsós István: Vállalkozói ismeretek (jegyzet) 
 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: Bevezetés a vállalkozás világába 
 
Junior Achievement Magyarország: Alkalmazott Közgazdaságtan 
 
Philip Kotler: Marketing menedzsment 
 
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 
 
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 
 
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről 
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1990. évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról 

 




