
Bevezető 
 
 
 

A „vállalkozási ismeretek” című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes 
témakörök megválasztása és azok súlya megfelelően alkalmazkodik azokhoz a 
követelményekhez, amelyeket az oktatási követelmények meghatároznak. 
 
A vállalkozási ismeretek jegyzetanyaga, tartalmazza azokat az ismereteket, amelyek a 
piacgazdaságban működő vállalkozások indításához, működéséhez nélkülözhetetlenek. 
 
A vállalkozások működésével kapcsolatos ismeretek a gyakorlat szempontjából, a 
gazdasági élet különböző területein dolgozó mérnök számára egyre magasabb 
jelentőséggel bír. Ennek oka, hogy a piaci verseny körülményei között működő 
vállalkozások, - az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi – gazdasági változások 
következményeként – igénylik magasa színvonalú, (a műszaki ismeretek mellett) piaci, 
gazdasági, pénzügyi ismeretekkel rendelkező szakemberek közreműködését. Az elmúlt 
években a sikeresen működő vállalkozások költségérzékenysége, 
eredményérzékenysége fokozódott. Általánossá vált az a felfogás, hogy a modern 
piacgazdaság működésének szereplői akkor számíthatnak sikerre, ha megismerik és 
gyakorlatban alkalmazni is tudják, a piacgazdaság jellemzőit, a vállalkozások szerepét, 
működésük törvényszerűségeit, a profit növelésének vállalkozási feltételeit. 
 
A vállalkozási ismeretek tanulmányozása, hasznosítása különös jelentőséggel bír az 
Európai Uniós csatlakozásunk időszakában. A jövőben igen lényeges követelmény – 
különösen a vállalkozások vezetőivel szemben – hogy a piaci kihívásokra megfelelően 
tudjanak reagálni, ismerjék a vállalkozások fejlesztési, beruházási, forráselemzési 
módszereket, képesek legyenek önállóan a vállalkozás eredményeinek vizsgálatára, 
üzleti tervének kidolgozására. 
 
E - jegyzet ehhez kíván szakmai segítséget nyújtani, tehát nem a teljesen laikus, de nem 
is magas színvonalú felkészültségű kevesek számára készült. 
 
E - jegyzetet legnagyobb haszonnal, a mérnök hallgatók, gyakorló mérnökök, tanárok, 
vállalkozók és olyanok használhatják akik saját munkájukon keresztül ismerkednek a 
vállalkozásokkal és azok működésével. 
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I. A gazdálkodás általános szabályai. 
 
 
 
1.1   A gazdaság fogalma 

 
 

Minden emberi tevékenység alapvető célja valamilyen meghatározott szükséglet 
kielégítése. E- szükségletek elsősorban biológiai jellegűek, a táplálék, víz és levegő 
elfogyasztása az emberi létfenntartás alapja. Az emberi őskorban az ember a 
szükségletit a környezetében vadon termő gyümölcs, a vizek halállománya, az erdők 
vadállománya elégítette ki. A civilizáció mai szintjén is jelentős szerepet töltenek be az 
úgynevezett szabad javak mint a, föld oxigénburka, a tengerek és vizek, a rendelkezésre 
álló termőföldterület. Az emberi szükséglet bővül a céltudatos szükségletkielégítő 
tevékenység – a munka – során egyre több termék, fogyasztói cikk jelenik meg. 
 
Az emberei tevékenység révén létrehozott dolgokat anyagi javaknak nevezzük, 
amelyekkel szükségleteinket időről – időre kielégíthetjük. 
 
A szükséglet valamely termék, szolgáltatás elfogyasztására való emberi igény. 
 
Mivel a szabad javak igen szűkösen állnak rendelkezésre, ezért szükségleteinket csak 
úgy tudjuk kielégíteni, ha időről - időre újra megtermeljük, létrehozzuk a szükségletek 
kielégítéséhez szükséges anyagi javakat. A szükségletek teljes körét a társadalom adott 
fejlettsége, technikai színvonala határozza meg. A teljes szükségletet egy adott 
országban soha sem lehet maradéktalanul kielégíteni. A fejlődés  újabb szükségleteket 
hoz létre és számos korábban fontosnak tartott anyagi javak iránti szükséglet 
megszűnik. 
 
A szükségletek kielégítését szolgáló anyagi javak létrehozása, termelése, szolgáltatások 
nyújtása a gazdálkodás feladata. Az anyagi javak iránt növekvő szükségletek 
kielégítésére történő törekvés egyben a gazdálkodás hajtóerejét is jelenti, mivel az újabb 
termékek, szolgáltatások megszerzése több és magasabb színvonalú gazdálkodást 
igényel. A gazdasági folyamatok során állítják elő azokat a termékeket és 
szolgáltatásokat, amelyek a szükségletek kielégítését szolgálják. A különböző javak 
előállításához erőforrásokat (nyersanyagokat, eszközöket, gépeket) használnak fel, 
amelyet más kifejezéssel input tényezőknek nevezünk. Az input tényezőket a 
gazdálkodás (termelés) folyamán outputtá, termékké, szolgáltatásokká alakítják át. 
 
A fentiek alapján; gazdaságnak nevezzük az anyagi javak és szolgáltatások 
termelésével, elosztásával, forgalmazásával, fogyasztásával összefüggő feladatokat. 
Ha a gazdaságot egy ország földrajzi, nemzeti határain belüli egységnek értelmezzük, 
akkor nemzetgazdaság a neve. 
Ha a gazdaságot mint mozgó helyzetű, állandóan változó folyamatot  fogjuk fel, akkor 
azt társadalmi újratermelésnek nevezzük. 
 
A gazdaság önmagában véve komplex egység, összetett és önálló szerves rendszer, de 
része a társadalomnak, attól elszakíthatatlan. A gazdaság – mint a társadalmi rendszer 
alrendszere - a legfontosabb és legnagyobb jelentőséggel bír. 
 

 8



 
Az embereknek a szükségletek kielégítésére irányuló gazdasági tevékenysége sajátos 
körfolyamat formájában szerveződik meg, amelynek főbb pillérei: termelés – elosztás – 
csere – fogyasztás. 
 

 

Termelés

Elosztás Fogyasztás

Csere

1. sz. ábra 

 
A termelés a gazdaság sokoldalú, alapvető folyamata, amelyben döntő szerepük van 

a munkafolyamatoknak, mint a céltudatos emberi tevékenységnek. A termelést a 
modern gazdaságban a növekvő szükségletek kielégítésére, nemcsak megismételni, de 
bővíteni is szükséges. A termelés ezért nem egyszerűen újratermelés, hanem általában 
bővített újratermelés, amelyben megtalálhatók a termelés – elosztás – forgalom – 
fogyasztás mozzanatai. A közgazdasági irodalom ismeri a szűkített újratermelést is, 
amikor az év során végzett termelés és szolgáltatás mennyiségileg kisebb terjedelmű 
mint az előző évben volt. 
 
 

1.2.  A gazdaság főbb tényezői 
 
 

A gazdaság főbb tényezői a következők: 
 

1) a természet 
2) a munka 
3) a tőke 
4) a vállalkozó, a vállalkozás 
5) az információ 
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1. A természet, amely minden emberi lét és tevékenység általános alapja. Ide 
tartoznak: mindenekelőtt a föld termőképességével együtt, a földet körülvevő 
környezet és a méhének kincsei. A fold a termelés színhelye is. Minél fejlettebb 
technikával és technológiával végzi tevékenységét az ember, annál jobban tudja 
saját szolgálatába állítani a természetet, de nagyobb gondot is kell fordítani a 
természet tényezőinek újratermelődésére. A természet a legáltalánosabb 
termelési tényező. Minden más termelési tényező csak vele alkotott kapcsolaton 
keresztül képes funkcióját betölteni. 

 
2. A munka az emberi munkaerő kifejtése, működésbe hozásának eredménye. A 

munkaerő az ember szellemi és fizikai képességeinek az összessége, amelyet a 
termelési, gazdasági tevékenysége során felhasznál. Munka segítségével lehet 
működésbe hozni a termelés többi tényezőit. A munka a természettel (földdel) 
együtt eredeti, elsődleges termelési tényező. A munka (munkaerő), mint 
termelési tényező a piacgazdaságban áru; ára: a munkabér. A munka szellemi és 
fizikai munka. Mindkettő nagyon különböző színvonalú csoportokból tevődik 
össze. 

 
3. A tőke egy részét reálalakban (tőkejavakban), másrészt pénz, követelés, 

értékpapír stb. formában létezik. A reáltőke-javak közé tartoznak – többek 
között – az épületek, gépek, felszerelések, berendezések (vagyis a 
munkaeszközök); nyersanyagok, segéd- és üzemanyagok, energia (vagyis a 
munkatárgyak), amelyeket együtt a termelési folyamatban használnak el, mint 
termelési eszközöket. A tőke, mint termelt másodlagos termelési tényező, 
sajátos szerepet tolt be a gazdasági folyamatban. Reál alakjában ugyanúgy 
összefonódik működése során a többi termelési tényezővel, mint értékbeli 
mozgása és szaporodása közben. Bármely termelési tényező (természet-, munka-
, tőke) tiszta hozamának az a rész, amit nem fordítanak személyes szükséglet 
kielégítésére, felhalmozódik, és az csakis tőkeként halmozódik fel. 

 
4. A vállalkozó, mint vállalkozás (menedzseri értelemben) termelés tényező. 

Sajátos helyzetet és szerepet tölt be a gazdasági folyamatokban. Nem 
egyszerűen munkaként funkcionál, és nem is csak tőkeként (mint szellemi tőke). 
Nem sorolható be sem az egyikbe, sem a másikba. Különleges és önálló 
tényezőnek tekintendő az a szerepe, hogy az összes többi termelési tényezőt 
egységbe szervezi; olyan kombinációban (mennyiségi és minőségi összetételben) 
történő összekapcsolódásról gondoskodik, amely mellett mindegyik tényező az 
optimumot legjobban megközelítő hatással képes működni és összhatásuk is a 
legközelebb esik az optimumhoz. 

 
5. Az információ végül, mint termelési tényező, modern kor gazdasági 

folyamatából következik. Az információ különösen nagy jelentőségre tett szert 
az elektronikus eszközök és a hozzá kapcsolódó módszerek robbanásszerű 
elterjedése révén, nem utolsó sorban a hírközlés terén, de természetesen nem 
csak ott. 

 
A termelési tényezőknek, illetve tulajdonosaiknak a tényezőkkel előállított hozamból, - 
annak létrejöttében viselt szerepük arányában – kell részesedniük. Ez a részesedés  
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különböző jövedelemformákat ölt. Pl. a tőke kamatjövedelmet élvez, a vállalkozó 
vállalkozói nyereséget, a munka bérjövedelmet stb. 
 
 

1.3   A piacgazdaság alapfogalmai 
 
 

Piacgazdaságban az anyagi javak és szolgáltatások elosztása, forgalmazása, a 
termelés és a szükséglet kapcsolat a piaci kereslet és kínálat viszonyaként jelenik meg 
(vevők-eladók). A piac az eladók és a vevők közötti kapcsolatok, s az ezekre ható 
tényezők összessége, az árutermelési viszonyok gazdasági, szervezeti formája, a 
tömeges és rendszeres árucsere területe, az eladások és vételek összessége. Így a piac az 
árutermelés résztvevőinek – különérdekeiknek – ütköző pontja. 
 
A gazdaságszervezésnek minden korban három kérdést kell megválaszolnia a mit, 
hogyan, illetve kinek kell termelni. A közgazdaságtan a gazdasági rendszerek 
megkülönböztetésekor, három kérdést vizsgál. 
 
 - Hogyan történik a termelés és a szükségletek összehangolása? 
 - Kinek a tulajdonában vannak a termelési eszközök? 
 - Kik és milyen formában hozzák meg a gazdálkodási döntéseket? 
 
 
A fenti kérdésekre adandó válaszokból levezethető a modern gazdasági rendszerek 
piacgazdaságainak alaptípusai: 
 
 - a klasszikus vagy tiszta piacgazdaság 
 - központosított tervgazdaság 
 - vegyes piacgazdaság. 
 
A klasszikus piacgazdaságban a termelési eszközök magántulajdonban vannak, a 
termelők és fogyasztók szabadon dönthetnek a rendelkezésre álló javak 
felhasználásáról, a termelést a piac hozza összhangba a szükségletekkel. 
 
A központosított tervgazdaságban a termelési eszközök általában állami tulajdonban 
vannak, a legfontosabb gazdálkodási döntéseket az állam hozza meg és Központi 
tervekkel irányítja a gazdaságot. Az egyéni célok alárendelt szerepet játszanak, az 
állami célokkal szemben. 
 
A vegyes piacgazdaságban a piacgazdasági folyamatok a meghatározóak, lényegében a 
két alaptípus között helyezkedik el, azonban ekkor is a legfontosabb szabályozóerő a 
piac, de jelentős szerepet kap az állam is. A mai modern gazdaságok többsége a 
piacgazdaság is vegyes gazdaság. A gazdaság hajtóereje e típusban is a nyereségre való 
törekvés. 
 
 
 
 

 11



 
 

1.4   A piacgazdaság szereplői 
 
 
 A gazdaság szereplői önálló gazdasági, szervezeti és intézményi egységek. Főbb 
jellemzőik, hogy: 
 

a) Sajátjukként mint birtokosok rendelkeznek eszközökkel, követelésekkel 
(aktívákkal) és ezek forrásaival; 

b) Az előbbiekhez kapcsolódó (passzívákkal), s kötelezettségeket vállalhatnak. 
c) Önálló gazdasági tevékenységet végeznek a munkamegosztás rendszerébe 

illeszkedve. 
d) Más gazdasági és nem gazdasági alanyokkal ügyleteket (tranzakciókat) 

létesítenek. 
e) Tevékenységükről, eredményükről kötelesek elszámolni  

 
 
A piacgazdaság szereplőinek fő csoportjai: 
 
1.  A háztartások mint döntően fogyasztó gazdaságok. Részben azonban – ha nem is fő 

jellemzőként – termelést és szolgáltatást is végeznek. A háztartási szféra, fogyasztó 
jellegéből következően minden más szektor számára munkaerő „termelője” és 
eladója. A háztartás természetes személyek kis csoportja. Jellemző: a lét; - a 
jövedelem; - a vagyon; - és a fogyasztóközösség-jellege. 

 
a) Létközösségük azt jelenti, hogy együtt élnek, általában egy fedél alatt és családi 

közösséget alkotnak. 
 
b) A jövedelemközösség abban nyilvánul meg, hogy jövedelmük legalább egy 

részét együtt használják fel és hovafordításáról közösen döntenek. 
 

c) Mint vagyonközösség: részben vagy egészben tulajdonosok, illetve közösen 
birtokolják és kezelik vagyonukat. Jövedelmük egy részét megtakarítják, több 
kevesebb rendszerességgel felhalmozzák különféle célokból, de végső soron 
vagyongyarapításuk érdekében. 

 
d) Mint fogyasztó közösségek: fogyasztásuk egy részét szintén közösen végzik. 

Vonatkozik ez főként a lakásra és a hozzátartozó felszerelésekre, és más 
használati tárgyakra. 
A háztartások saját vállalkozásban végzett termelő és szolgáltató tevékenysége 
általában nem különül el élesen a fogyasztástól sem tulajdoni, sem gazdasági, 
sem jogi, sokszor elszámolási szempontból sem. A háztartási szféra a gazdasági 
alanyok legnagyobb létszám szervezetekből álló csoportja, de ezek a csoportok 
egyenként a legkisebbek a gazdálkodóegységek között a gazdaságban. 
 

2. A vállalatok sokféle szervezetből álló szférát jelentenek. Tevékenységük 
rendszeresen profit szerzése és tőke-vagyon gyarapítása céljából történik. 
Termelnek és szolgáltatást nyújtanak mint önálló gazdálkodó és gazdasági 
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egységek. Önálló érdekekkel és érdekrendszerrel rendelkeznek és ezáltal diktált, 
szabályozott cselekvéseket, cselekvéssorozatokat végeznek. Ide tartoznak a más  

 
szempontból önálló csoportot alkotó, de vállalati formában működő és szintén 
profitérdekelt szervezetekként a bankok, biztosító társaságok és egyéb profitorientált 
pénzintézetek. 
 

3. A nem profit érdekelt gazdasági egységek olyan szervezetek, intézmények, 
amelyek a gazdasági alanyok más csoportjába nem szerepelnek. Gazdaságilag és 
jogilag ezek is elkülönült egységek. Többféle célból jöhetnek és jönnek létre, más-
más rendeltetéssel. Ide tartoznak pl. azok az egészségügyi, oktatási, tudományos 
kutatási, kulturális intézmények és sportegyesületek, amelyek nem profit 
érdekeltség szerint működnek. A különböző jótékonysági és szociális intézmények, 
az egyházak, az alapítványok, a vállalkozási-szakmai szövetségek, érdekképviseleti 
szervezetek, valamint környezetvédelmi szervezetek és egyéb hasonló rendeltetésű 
intézmények úgyszintén részei e szektornak. 

 
4.  Az állam sok tekintetben különbözik az előbbi gazdasági szereplők csoportjaitól. 

Egyrészt ide értendő a központi kormányzat és szervei, intézményei (pl. 
minisztériumok, egyéb országos főhatóságok). Ezek önálló szervezetek ugyan, de 
egyenként nem rendelkeznek mindazokkal a kritériumokkal amelyekkel az előbbi 
csoporthoz tartozó egységeket jellemeztük. Összességükben viszont – mint 
kormányzati egység – igen, és mindegyik szerv sajátos területén annak 
képviseletében tevékenykedik és létesít kapcsolatot teljes joggal „államként” 
bármely más gazdasági egységgel.  
Az elkülönített állami pénzalapok számos sajátossággal rendelkező gazdasági 
egységek, ugyancsak e szféra alanyai. Akár a központi kormányzat, akár a helyi 
önkormányzatok termelő, szolgáltató stb. vállalatai és az önálló egységekre 
jellemző ismérvekkel rendelkező nem profit érdekelt szervezetei viszont nem az 
állami szféra csoportjába, hanem a vállalati, illetve nem profit orientált szektorba 
tartoznak. (A gazdasági egységek fentieknek megfelelő csoportba sorolása 
szempontjából a tulajdoni hovatartozás közömbös, azaz itt nem csoport képző 
ismérv.) 
 

5. A külföld mindazon önálló egységei, amelyek aktív kapcsolatban vannak belföldi 
gazdasági egységgel (egységekkel). Ezek helyzete, szerepe sajátos, ezért is 
sorolandók külön csoportba. De nyilvánvaló, hogy önálló gazdasági alanyok és 
szereplők a belföldi gazdasági folyamatokban. 

 
Nem tartoznak ide azok a teljesen vagy részben külföldi tulajdonú gazdasági egységek, 
amelyek tartósan belföldön működnek, itt rendelkeznek székhellyel és telephellyel. (A 
tartós időhosszon ezúttal is az 1 évnél hosszabb idő értendő). Ezek ugyanis a belföldi 
vállalati vagy non-profit szférához tartoznak. A „külföld” megjelölés nem földrajzi , 
hanem diplomáciai, politikai elhatárolás. Vagyis a belföldön működő követségek, 
kirendeltségek, ezek szervei, intézményei, egységei tartós működésük ellenére 
természetesen külföldi gazdasági egységek. A nemzetközi szervezetek sem belföldi 
egységei annak az országnak, ahol működnek, hanem a külföld gazdasági egységei. 
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1.5  Az állam szerepe a gazdaságban. 
 
 

A modern gazdaság nem működik állami szabályzó-mechanizmusok nélkül. Ennek 
megvalósítási formája, kerete az állami gazdaságpolitika. Az állami gazdaságpolitika és 
szabályozóerő a makrogazdasági folyamatokat részint a piacon keresztül, részint 
amellett, illetve ahelyett megvalósuló tevékenysége révén érinti. Az állam kettős 
szerepében lép fel. Egyrészt mint a magángazdasági szféra befolyásolója, és az egész 
gazdasági működés feltételeinek biztosítója, másrészt mint önálló gazdálkodó, a 
gazdaság egyik alanya. 
 
Az állami gazdaságpolitika a makrogazdaság helyzetétől függően irányát tekintve két fő 
formát ölthet. Az egyik a gazdasági életet serkentő, kiterjesztő ún. expanzív 
gazdaságpolitika, a másik a visszafogó, a gazdaági élet menetét mérséklő ún. restriktív 
gazdaságpolitika. Ezek megvalósításához kétfajta eszköztár áll rendelkezésre, amelyek 
elemei egymással meglehetősen összefüggnek. Az egyik a költségvetési politika, a 
másik a pénzügypolitika. Mindkettő segítségével az állam a piacot, a keresletet vagy a 
kínálatot igyekszik befolyásolni különböző módon, az eszközök jellegének 
megfelelően. 
 
A költségvetési politika a költségvetés minkét oldalával kapcsolatban érvényesül. A 
bevételi oldalon elsősorban az adópolitikával. Az adó mérséklése vagy növelése a 
különböző szférákban más-más hatású, de az egyik szférában keletkező hatása átterjed a 
másik szférára is. A háztartási szféra jövedelmének adóztatása pl. a fogyasztási cikkekre 
költhető jövedelmet csökkenti, vagy a megtakarításokból egészíti ki azt. Ez viszont 
szűkíti a beruházási szféra számára nyújtható hitelek forrását, a beruházási javak piacán 
keresletcsökkenést okoz. 
 
A kormányzati költségvetési kiadásoknak két fő csoportja van. Az egyik a kormányzati 
vásárlások, amelyek sok mindennel összefüggenek, pl. infrastrukturális állami 
fejlesztésekkel, hadfelszerelési cikkek vásárlásival, szociális és kulturális kiadásokkal 
stb. A helyi önkormányzatok fejlesztéseinek címzett és céltámogatásival. A másik a 
transzfer kiadások, ellenszolgáltatás nélküli jövedelmek a háztartási szféra felé (pl. 
lakástámogatási rendszer). 
 
A pénzügyi politika segítségével  ugyancsak a kereslet befolyásolását célozza meg az 
állam, hasonló hatásokat kiváltó szándékkal, mint a költségvetési politikával, csak 
másfajta mechanizmuson keresztül. A makrokereslet forgalomban lévő pénz 
mennyiségének változtatásán keresztül szabályozható. Ha a jegybank a forgalomban 
lévő pénz mennyiségét növeli, a megnövekedett pénzmennyiség a gazdaság 
szereplőinek mindegyikét érinti, és keresletet támaszt. Vagyis a forgalomba kerülő 
pénzmennyiség növekedése a pénzpiacon is fokozza a pénzkínálatot, amihez a gazdaság 
egyéb szereplői juthatnak, felhasználva azt gazdaság élénkítésére a kínálat növelésén 
keresztül. Nem teljesen veszélytelen módszer! Ha a forgalomba kerülő pénz 
mennyisége ugyanis gyorsabban növekszik, mint amennyi szükséges a megtermelt áruk 
realizálásához, óhatatlanul inflációhoz vezet. Mérsékelt ütemű infláció még nem jelent 
különös veszélyt, ha a gazdaságpolitika hosszabb távra sikerrel kecsegtet. Ha azonban 
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az infláció tartóssá és erősödő folyamattá válik, akkor a pénzügypolitika lehetőségeinek 
kihasználását fékezi, esetleg teljesen megakadályozza. Továbbá a gazdaságpolitika csak  
 
akkor remélhet sikert, ha a vállalkozók hasonlóan ítélik meg a várható kilátásokat a 
gazdaságban, mint az állam, ill. a jegybank. Tehát azok a lépések, amit az állam, ill. 
jegybank tesz, csak mint lehetőségek állnak fenn, amelyek kihasználása nagymértékben 
a gazdálkodóegységeken múlik. 
 
Ezek fogalmazódnak meg az államnak a pénzügyi folyamatokat szervező és irányító 
funkcióiban: 

• önfenntartó funkció: amely a közfeladatok meghatározására, az 
intézményrendszerre valamint fenntartására és fejlesztésére irányul, 

• érdekegyeztető magatartás: mindazon szabályok létrehozását jelenti, amelyek 
lehetővé teszik a gazdaság különböző szintjein az érdekek ütköztetésének és a 
közös megegyezésnek a formáját, fórumait, 

• allokációs funkció: a gazdaság hatékonyabb működésének elősegítésére, a 
központi és helyi közfeladatok megosztására irányul, 

• újraelosztási funkció: amely az adók, a kedvezmények, a támogatások útján 
érvényesül, 

• stabilizálási funkció:  amely a pénzügypolitika útján az infláció befolyásolására 
irányul. 

 
Ide tartoznak továbbá a közpénzek kezelésének szabályai is, többi között a korrupció 
elkerülésére: pl. a közbeszerzési eljárás; ellenőrzési rendszer keretében a 
mérlegbeszámolók hiteles könyvszakértők általi auditálásának előírása; az Állami 
Számvevőszék létrehozása; a Magyar Államkincstárról szóló torvényben a 
vagyonnyilvántartás jelentősége. 
 
 

1.6  Gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság 
 
 

Gazdasági egyensúlyon legáltalánosabban és legátfogóbban a társadalmi 
újratermelés két szélső pólusa, a termelés és fogyasztás egymásnak való megfelelését 
értjük. Ez a megfelelés – nagyon leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a termelés 
volumene és összetétele, valamint a fogyasztás volumene és szerkezete nagyjából 
azonosan alakul s így tudja kielégíteni a termelés a fogyasztást. Ez mindig a folyamatok 
kettős jellegének megfelelően értendő vagyis naturálisan, mint reál egyensúly és 
értékbe, mint pénzügyi, monetáris egyensúly. Ez nagyon átfogó egyensúly sok rész 
egyensúlyból tevődik össze. Első lépésként két további egyensúlyra bontható. Az egyik 
a termelési javak termelése és a termelő fogyasztás, másfelől a fogyasztási javak 
termelése és a személyes fogyasztás egyensúlya. Így tovább szűkítve az egyensúlyi 
területeket, juthatunk el egész egy termék mélységében az adott termék termelése és 
ráirányuló szükséglet, fogyasztás közötti egyensúlyig. Az egyensúly vagy annak hiánya 
az egyensúlytalanság a piacon  jelentkezik, a kereslet és kínálat viszonyában, 
egyensúlyában vagy egyensúlytalanságában. 
 
Eddig hallgatólagosan eltekinthettünk a külgazdasági egyensúly problémáitól. A 
valóságban azonban a belső nemzetgazdasági egyensúly bármilyen szintjéről legyen 
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szó, vagy közvetlenül vagy kevésbé közvetlenül, de kapcsolódik a külgazdasági 
egyensúlyi problémákhoz. A külgazdasági egyensúly, illetve egyensúlyhiány átfogó  
 
 
tükröződése a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg. A belső és külső egyensúly 
összefüggését mutatja, hogy a kormányzati költségvetés egyensúlytalansága, nagy 
mértékű deficitje a legtöbb esetben együtt jár fizetési mérleg egyensúlytalanságával, 
azaz negatív egyenlegével. 
 
Az általános gazdasági egyensúly-hiány, amelynek számtalan érezhető megnyilvánulása 
van, okvetlenül jelentkezik a különböző fő gazdasági folyamatokban, az ott kialakuló 
funkciózavarokban. A gazdasági növekedés megtorpanása, a növekedés  elmaradása 
vagy egyenesen visszaesése egyes területen, a növekedés túlzott nekilendülése, „előre 
szaladása”, más területeken a hiány és bőség (az eladhatatlanság) egyidejű léte más-más 
területen, - az egyensúly-zavarok tipikus megnyilvánulása. Ez a társadalmi erőforrások 
kihasználatlansága és pazarlása. 
 
Az egyensúlytalanság állapota jut kifejezésre a foglalkoztatás hiányban is, 
munkanélküliség kialakulásában és számottevő növekedésben. 
 
A gazdasági egyensúlyhelyzet azonban nem gazdasági mozdulatlanság! Ha így lenne, 
nem létezne fejlődés. Az egyensúly egy szilárd helyzetre való állandó törekvése a 
gazdaságnak. Egy stabil egyensúlyi helyzet fokozatos megbomlása, egy másik 
egyensúlyi helyzetbe torkollik. Ez kis elmozdulások, ingadozások közepette 
érvényesülő, egymással kapcsolatban lévő területek egymásnak való megfelelése, 
folytonos igazodásaként valósul meg. A piacon ezek az ingadozások a kereslet-kínálat 
egymáshoz való viszonyának folytonos, apró változásai és ezzel összefüggő 
árváltozásain keresztül megvalósuló egyensúlyt jelent. A nagy kilengések nem 
egészségesek, ám elkerülhetetlenek. S ezek okán a gazdasági élet olykor nagy 
hullámzásokon keresztül előre jutó fejlődést mutat. 
 
A gazdasági egyensúly piaci megnyilvánulásaival kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a 
különböző piacok – fogyasztási cikkek piaca, beruházási javak piac, pénz  - tőke piac, 
valamint a munkapiac – egymással szoros összefüggésben érvényesítik az 
egyensúlytalanság, illetve annak helyreállítása az egyensúlyi helyzet bekövetkeztét. Az 
egyik piacon mutatkozó egyensúlytalanság előbb-utóbb átterjed a másikra és viszont. A 
modern gazdaság működésében tapasztalható makrogazdasági egyensúly szinte 
ugyanúgy természetes velejárója az alapvető gazdasági folyamatoknak, mint az 
egyensúlytalanság. 
 
 

1.6.1  A gazdasági növekedés 
 

A gazdasági növekedésen a gazdaság kiszélesedését, a javak és szolgáltatások 
mennyiségi bővülését értjük. A gazdasági fejlődéshez hozzátartozik ezen kívül a 
termékek és szolgáltatások minőségének a javulása és általában a gazdaság 
korszerűsödése, strukturális átalakulása, modernizálódása is, ami rövidebb 
időszakban nem mindig jár okvetlenül mennyiségi növekedéssel. 
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A gazdasági növekedést különböző mutatószámokkal, többféle módon lehet mérni. 
Legalkalmasabbak a változatlan áras és halmozódástól teljesen, vagy részben mentes, 
tehát nettó típusú vagy félbruttó típusú mutatószámok. 
 
 
A leggyakoribb mérőszámként használják a gazdasági növekedés kifejezésére a bruttó 
hazai termék kategóriáját, illetve az egy főre eső GDP alakulását. Elvileg jól 
használható a nettó vagy akár a bruttó nemzeti jövedelem mutatója is. 
 
A gazdasági növekedés alakulása részint a termelésben felhasznált eleven és tárgyiasult 
munkaráfordítások mennyiségétől és minőségétől, hatékonyságának alakulásától függ. 
Ez utóbbi a technikai fejlődés sebességének alakulásán és annak a gazdaságban való 
racionális alkalmazásán múlik. Egyes fejlődési periódusokban a növekedés (termelési 
növekmény) forrása nagyobbrészt a munkaerő és termelő-berendezések mennyiségi 
növekedése és kisebb részt e tényezők hatékonyságának emelkedése. Más időszakokban 
viszont az utóbbi, vagyis a termelő-berendezések korszerűsödése és nyomában 
hatékonyságuk növekedése, valamint a munkaerő általános műveltségi és 
szakképzettségi színvonalának emelkedése, hatásaként a munkatermelékenység 
emelkedése, továbbá munkaszervezés tökélesedése a növekedés fő forrása. Hosszú 
távon történelmileg ez a tendencia érvényesül. 
 
 

1.6.2  A munkanélküliség 
 

Munkanélküliségen az értendő, hogy a munkaképes korú lakosságnak az a része, 
akik nem dolgoznak, de akarnak dolgozni, keresnek is munkát, de nem találnak 
munkahelyet. A munkanélküliség a modern kor egyik nagy problémája, nemcsak a 
fejlett, de a kevésbé fejlett országokban is. A munkanélküliség munkapiaci túlkínálat, 
munkapiaci egyensúlytalanság, miáltal a reálbér nem egyensúlybér: annál alacsonyabb. 
Vásárlóerő-és keresletcsökkenést eredményez minden árupiacon, s ez átterjed a 
pénzpiacra is. A lakosság megtakarításai is csökkennek 
 
A munkanélküliség oka igen sokféle, konkrét, országonként és időszakonként is 
változó.  Általánosan jelentkező fő formái azonban vannak s ezek a következők: 
 

-  Az árupiaci kereslet elégtelensége, értékrealizálási nehézségek. Ennek oka   
lehet pl. versenyképtelenség a világpiacon. Vagy konjunkturális okok, illetve 
valamilyen váratlan esemény. 

 
-  A struktúraváltozások miatt egyik területen feleslegessé válnak a 

munkások, más területen hiány jelentkezik. Az előbbiek felülmúlják az 
utóbbiakat. Ez a női munkaerőt általában fokozottabban érint, mint a 
férfiakat. 

 
- A technológiai, technikai fejlődés következtében a termelékenység 

emelkedése s ezzel együtt hagyományos termékek termelésének 
visszafogása. E két ellentétes tendencia hatásaként a megszűnt munkahelyek 
egy ideig felülmúlják a keletkezett munkahelyeket. A különbség 
munkanélküliség formában jelentkezik. 

 

 17



- A reálbérek kiharcolt emelkedése a termelési költségszínvonal 
növekedésével jár, amely a munkaerő gépi technikával való helyettesítésére 
sarkallja a vállalkozókat. Ez akkor vezet munkanélküliséghez, ha a 
bérnövekedés a termelékenység növekedését meghaladja. 

 
- Demográfiai tényező, amely a természetes szaporodás foglalkoztatásával 

kapcsolatban jelenthet gondot. Tovább a be- és kiáramló munkaerő aránya, 
amennyiben a bevándorlók számára magasabb a kivándorlókénál. 

 
- Létezik az ún. önkéntes munkanélküliség, amely adódhat abból, hogy az 

újonnan munkába állók egy része az alacsony bér miatt, vagy azért, mert 
nem megfelelőnek tartja szakmájához képest a kínált állásokat, egy ideig 
nem vállal munkát. Ugyanezt teszik azok egy része, akik már munka nélkül 
vannak, különösen ha viszonylag kedvező szociális rendszer működik, benne 
elég magas munkanélküli járandósággal. 

 
- A kényszerű munkanélküliség körébe tartozik az ún. súrlódásos 

munkanélküliség. Ez rendszerint munkahelyi feszültségekkel, rossz 
munkahelyi légkörrel, vagy főnök-beosztott megromlott viszonyával stb. 
függ össze. 

 
A munkanélküliség leküzdése, de legalábbis csökkenése az állam és egyéb 
szervezetek, társadalmi szervek szinte folytonos problémát jelentő gondja. E gond 
megoldásának érdekében különböző eszközöket vetnek latba. Pl. béremelést 
alkalmaznak, amelyek hatását sokan vitatják. Bizonyos célprogramokkal racionálisan 
összekapcsolt differenciált béremelés, rendszerint hozzájárul a foglalkoztatás 
növeléséhez. Általános összefüggésnek tekinthető ugyanis, hogy a viszonylag magas 
jövedelem alacsony, az alacsony színvonalú jövedelem pedig viszonylag magas 
munkanélküliséggel párosul. Az állami megrendelések fokozása; vagy közhasznú 
munkák szervezése stb. szintén eszköze lehet – más – más mechanizmuson keresztül – a 
munkanélküliség csökkenésének. Igaz, hogy az állami megrendelések fokozása – 
különösen, ha ezt hitelből fedezi – magában hordja az infláció veszélyét. 
 
 

1.6.3  Az infláció 
 

Infláción tartós és jelentős mértékű árszínvonal-emelkedést értünk. Az infláció 
jelensége történelmileg szintén régi eredetű. Tipikusan olyan folyamat, amely 
közvetlenül a pénzpiacon érzékelhető, de elsősorban nem onnan indul ki és valamennyi 
piacon érezteti hatását. Ez mint folyamat jellemzi a gazdaságot. Az infláció ellentéte a 
defláció: tartós árszínvonal csökkenés. 
 
Az árszínvonal növekedése, mint az infláció mértéke, kifejezhető abszolút módon és 
relatív formában. Az előbbi egyszerűen két egymást követő időszak árszínvonalának a 
különbsége. Az utóbbi pedig ennek a különbségnek és az első időszak árszínvonalának 
a hányadosa. Ezt nevezik inflációs rátának.  
 
Mértéke tekintetében három fokozatot szoktak megkülönböztetni: 
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- A kúszó inflációt, amely általában néhány százalékos csupán, rendszerint évi 
5% alattit szokták ilyennek tekinteni. Ez a mérték még kezelhető, sőt az 
állam gazdasági szabályozó tevékenységében ezt mint irányított, általa 
befolyásolt inflációt eszközként is használhatja. 

 
 
- Vágtató infláció, amely már általában kétszámjegyű, de előfordulhat, hogy 

100% fölé emelkedő méreteket ölt. Ez rendszerint, a pénztől való menekülést 
elég széles körben kiváltja és értékállóbb javakba való befektetést idézi elő a 
pénznek. Ez 30-40%-ig még kezelhető, de nagy veszélyt jelent, ha 
„elszabadul” és megfékezhetetlenné válik. 

 
- Hiperinfláció, amely már mindenképpen három számjegy fölötti mértéket 

jelent, de előfordulhat rendkívül gyors, havi 100-200%-os áremelkedés is. Ez 
már egy más minősége az inflációnak mint az előbbi, teljességgel 
kezelhetetlen. Rendszerint az egész érintett pénzrendszer összeomlásával 
szokott végződni, maga után vonva a teljes pénzreformot. Eközben nagyon 
nehezen tekinthető át a gazdaság, komoly befolyásolásról szinte szó sem 
lehet. 

 
Okok szerint az  infláció két fő fajtáját különböztetjük meg: a keresleti inflációt és a 
költség inflációt. 
 
A keresleti infláció a fogyasztási cikkek és beruházási javak iránti túlkereslet, amely az 
árszínvonal emelkedést eredményezi. 
 
A költség infláció mechanizmusa – a kínálati oldalról kiindulva – a következőképpen 
érvényesül. A tőkejavak árának emelkedése a termelési költségek emelkedését is jelenti. 
Változatlan kereslet mellett ez jövedelem csökkenést okoz, a veszteség elkerülése, de 
legalábbis csökkenése érdekében a kibocsátást csökkentik, s ez változatlan kereslet 
mellett alulkínálatot idéz elő, amely áremelést vált ki. 
 
Ugyanez a másik termelési tényező piacán is előfordulhat. Ti., ha emelkedik a munka 
ára, a béremelkedés egyik oldalon keresletnövelő lesz, a másik oldalon viszont 
költségnövelő lesz. A kibocsátás csökkenése miatt ismét túlkeresleti helyzet alakul ki. 
Ezt elkerülendő ismét harc folyik a béremelésért, s előáll az ún. ár-bér spirál, amely egy 
önmagát gerjesztő folyamat. 
Az infláció okai között szerepel az ún. inflációs várakozás is, amely megjelenhet a 
kamattal, vagy fogyasztási cikkek áremelkedésével kapcsolatos várakozásokban. 
 
 

1.7  A helyi önkormányzatok szerepe a gazdaságban 
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény megalkotásával az 
Országgyűlés elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzásához való jogát. A 
helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – 
közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és  
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demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. Megteremtette egyúttal az 
önkormányzatok gazdasági alapjait az önkormányzati tulajdon létrehozásával, és a 
tanácsi kezelésben volt vagyon önkormányzati tulajdonba adásával. 
 
A törvény az általános rendelkezések között három, kiemelkedően fontos 
önkormányzati jogot emel ki: az önállósághoz való jogot, a demokratikus helyi  
 
hatalomgyakorlás jogát, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének 
jogát. A helyi önállósághoz való jog jelenti azt, hogy a helyi önkormányzat önállóan 
szabályozhatja, illetve egyedileg igazgathatja a helyi érdekű közügyeket. Ez egyben a 
helyi szabadságot, az autonómiát adja. 
 
Az önállósághoz való jog ugyanakkor nem jelenti az államtól való függetlenséget, a 
helyi önkormányzatok a jogállam részei. A törvényeket be kell tartaniuk, döntéseik nem 
lehetnek jogszabállyal ellentétesek. 
 
A helyi önkormányzáson tevékenységet értünk. Ennek a tevékenységnek a fő tartalma a 
helyi érdekű közügyek önálló és demokratikus intézése. A helyi önkormányzatok 
alapjogai egyenlőek, feladataik azonban több okból különbözők, eltérőek. 
 
A helyi önkormányzatok egyik típusát alkotják a települési önkormányzatok, 
idetartoznak a községek, a városok, a főváros és kerületei. A helyi önkormányzatok 
másik típusa a megyei önkormányzat. A települési és megyei önkormányzatok között 
nincs hierarchikus viszony, nincs alá-fölérendeltségi függőségi viszony. 
 
Az önkormányzati célok megvalósítását szolgálja az önkormányzatok vagyona. Az 
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat a helyi 
képviselőtestület gyakorolhatja. Az önkormányzati vagyon két fő csoportja: 
törzsvagyon és az egyéb vagyon. A törzsvagyonba a forgalomképtelen és a 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tartoznak. A szabályozás célja annak 
megakadályozása, hogy az önkormányzatok tulajdonuk törzsvagyoni részét ne éljék fel. 
Az egyéb vagyonnal az önkormányzat szabadon vállalkozhat. 
 
A helyi önkormányzatok az államháztartás egyik legnagyobb beruházói. 
Az önkormányzat a törvényben meghatározott feladatainak ellátását 

• saját bevételeiből (adók, illetékek, bírságok, egyéb bevételek), 
• átengedett központi adókból, 
• más gazdálkodószervezettől átvett bevételekből, 
• a központi költségvetés normatív hozzájárulásából (a települések 

lakosságszámával, intézményei ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók 
alapján), valamint 

• az Országgyűlés által társadalmilag kiemelt fejlesztési célokra céltámogatásban, 
címzett támogatásban és egyéb támogatásokban részesíti 

 
Az önkormányzati önállóság kifejezésre jut a szervezet alakításában és működésében. A 
helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és 
működési rendjét, alapítványt hozhat létre, és közérdekű kötelezettségvállalást tehet. 
Hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki, ennek fedezetéül az önkormányzati 
törzsvagyon és a normatív hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, 
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valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók 
fel. 
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II. A vállalkozási formák 
 
 
 

2.1  A vállalkozások kialakulása 
 
 

A vállalkozások kialakulásának elemei már ókorban megtalálhatók. A társadalom 
alapegységét képező családok kezdetben önellátásra törekedtek, de közben saját 
fogyasztásukon túl feleslegeket hoztak létre, amelyet valamilyen formában 
értékesítettek. Ez a kezdetben spontán tevékenység a sikerek hatására tudatossá vált, 
azaz tudatosan hoztak létre többletterméket amit értékesítettek. Tehát a többlettermék 
létrehozása kezdetben spontán, később tudatos tevékenységgé vált. 
 
A tudatosság kialakulásától számíthatjuk azt, hogy üzletszerű gazdálkodást fojtat a 
család, azaz mint vállalkozás működik, azonban hosszú fejlődési folyamat 
eredményeként jutunk el a napjaink korszerű vállalkozásait jellemző meghatározásig.  A 
többlettermék létrehozását korai specialisták végezték, akik azt termelték, amihez a 
legjobban értettek és amit a piac (megrendelő) igényelt. Az adózás megjelenése 
erősítette a többlettermék (hozzáadott érték) létrehozására való törekvést, fokozta a 
realizált eredménytömeg növelésének igényét. 
 
A vállalkozások fejlődését elősegítette: 

- a felvásárlási rendszer kialakulása, 
- a távolsági kereskedelem megindulása, 
- a pénzügyi elszámolások és finanszírozási formák korszerűsödése, 
- a nagy földrajzi felfedezések és  
- az eredeti tőkefelhalmozás folyamata. 

 
Mindezek teremtették meg azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 
voltak a modern, újkori üzleti vállalkozások szervezeti kereteinek működési 
mechanizmusának kialakulásához. 
 
A piacgazdaság kezdeti fokán a vállalkozás céljai, következményei egyszerűen – 
kizárólag gazdasági meggondolások alapján – határozhatók meg: 

- Hozzáadott érték létrehozásával minél nagyobb nyereséget kell elérni, 
- Minden vállalkozói döntésnél elegendő azt vizsgálni, hogyan befolyásolja a 

döntés a nyereséget, 
- A vállalkozásnak folyamatosan működnie kell, azaz tartósan fenn kell 

maradnia. 
 
A gazdasági fejlettség viszonylag alacsony fokán elfogadható, hogy a vállalkozások 
céljai kizárólag profitorientáltak legyenek. Ma már világos, hogy a tiszta gazdasági 
racionalitás azonban csak szükséges de nem elégséges feltétele a korszerű 
vállalkozásnak. 
 
Az üzleti vállalkozások kialakulásának és fejlődésének története kiérlelt néhány 
alapvető követelményt, amelyek az üzletkörtől függetlenül valamennyi vállalkozásra 
érvényesek.  
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Idesorolhatók a következők: 
 

- az üzleti vállalkozás, illetve a gazdálkodószervet alapvető céljának, 
küldetésének meghatározása, 

- a piacorientáció, vagyis mindig a fogyasztói (vevői) igények kielégítése 
érdekében kell koordinálni a vállalkozásban végbemenő folyamatokat, 

- az innovációs kényszer, amely alapfeltétele a cég küldetése és a 
piacorientáció érvényesülésének, 

- társadalmi felelősség érvényesítése a fogyasztókkal, együttműködő 
partnerekkel és versenytársakkal, alkalmazottakkal és a széles 
közvéleménnyel szemben, 

- a vállalkozások szervezeti kereteinek tértől, időtől és körülményektől függő 
alakítása. 

 
A vállalkozásoknak a fejlett piacokon állniuk kell a versenyt. A korszerű vállalkozás 
globális szemléletű, kifelé tekintő és számol azzal, hogy gazdasági céljait a környezeti 
szempontok figyelembevételével érheti el. 
 
 

2.1.1  A vállalkozás fogalma 
 

A vállalkozás fogalmát R.D. Hisrich és M.P. Peters határozták meg, az 1980-as 
években, amely napjainkban is elfogadhatónak tekintünk. 
 
A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a 
vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, 
pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja ennek következtében létrejövő pénzbeli 
és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat. 
 
Az alapgondolat lényeges elemei: 
 

- Új és értékes dolog. Ez feltételezi, hogy valamely új termék, szolgáltatás stb. 
létrehozásra kerül.  

 
- Folyamat. A vállalkozás új és értékes dolgok nem egyszerű előállítására 

vonatkozik, hanem a tevékenység egy meghatározott lépéssort követve 
ismétlődik. 

 
- Idő és erőfeszítés. A vállalkozónak az alapötlettől a megvalósításig kemény 

munkát kell végezni a siker érdekében. 
 

- Kockázat. Vállalkozás elképzelhetetlen kockázat nélkül. A kockázat kiterjed 
a személyhez és környezetéhez, valamit a vállalkozáshoz kapcsolódó minden 
területre. 

 
- Megelégedettség. A vállalkozás sikere esetén a vállalkozó megfelelő anyagi 

haszonra tehet szert, és elérheti azt, hogy terveit megvalósítsa 
(önmegvalósítás). 
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Valójában a vállalkozás az, amikor valaki felismer és kihasznál egy üzleti lehetőséget 
annak reményében, hogy olyan haszonra tegyen szert ami ellensúlyozza azt a 
kockázatot, amit akkor vállal, amikor a vállalkozásba belekezd. A vállalkozó egyéni és 
társadalmi konfliktusokat vállal akkor amikor a vállalkozást elkezdi. 
 
A vállalkozót elsősorban a jövedelemszerzés motiválja. Ezért az egyén akkor kezd 
vállalkozásba, ha van ötlete – van bátorsága – érdekelt a tőke (vagyon) növelésében, 
önálló döntések meghozatalára van lehetősége és elfogadható  ösztönző politikai – 
gazdasági rendszer veszi körül. 
 
Az elméleti meghatározás mellett célszerű szerepeltetni azt a meghatározást is, amelyet 
a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapelveiben fogalmaz meg: 
Vállalkozási tevékenység a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt 
eredményező gazdasági tevékenység. 
 
A vállalkozások sokféle szerepkört töltenek be az egyén és a társadalom életében. 
Alapvető gazdasági szerepei a következők: 

- a fizetőképes kereslet kielégítése termékelőállítás vagy szolgáltatás révén, 
- munkaalkalom teremtése a vállalkozónak, családjának és munkavállalónak, 
- adófizetés, társadalmi és egyéni jövedelem létrehozása, 
- különböző szociális és kulturális hozzájárulások teljesítése. 

 
A vállalkozások létrehozásának szükségessége, lényegében három szempontból 
indokolható; 
Az egyén oldaláról lehetőséget teremt az egyéni és családi boldoguláshoz. A vállalkozó 
kiteljesedhet, elérheti az önmegvalósítás szintjét a szükséglet – hierarchiában, elkezdhet 
valamit, önálló lehet, bele is bukhat, de nyerhet is nagyon sokat. 
 
A gazdaság oldaláról a vállalkozások, kiemelt szerepet kapnak a gazdaság 
élénkítésében, hatékonyság javításában. Ez feltételezi a jövedelem létrehozását, az 
adófizetést és folyamatos fejlődést, amelynek keretében az induló vállalkozásból lassan 
és természetes módon kinőnek a nagyobb vállalatok. 
 
A társadalom oldaláról nagy a jelentősége annak, hogy a társadalom az egyéni 
kezdeményezésnek teret ad, és ez munkahelyet teremthet. Az új munkahelyek 
teremtésével csökkenek a társadalmi terhek. 
 
 

2.1.2  A vállalkozó  
 

Az a személy aki vállalkozásba kezd, azt tapasztalj, hogy a kemény munka, 
optimizmus és lelkesedés mellett sok problémával, gonddal kell küzdeni. Ebben a 
folyamatban csak az képes a siker reményében felvenni a harcot, aki bizonyos 
tulajdonságokkal rendelkezik. 
 
A szakirodalom szerint a vállalkozó fogalmát, közgazdasági értelemben a következők 
szerint határozhatjuk meg: 
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A vállalkozó az a személy, aki erőforrásokat, munkaerőt, anyagokat és egyéb 
eszközöket egyesít azért, hogy értéküket növelje, és aki változásokat, innovációkat és új 
rendet vezet be. Jelentős kockázatot vállal. A terméket, szolgáltatást új értékkel ruházza 
fel a szükséges tudás és források megszerzése és felhasználása révén. 
 
A meghatározás lényeges elemei a következők: 
 

- Erőforrás – egyesítés, a vállalkozó erőforrásrendszert hoz létre, és azokat 
folyamatosan működteti. 

 
- Értéknövelés, az erőforrásokat úgy működteti, hogy azok felhasználás révén 

új értéket (terméket – szolgáltatást) hoz létre, amely hasznossága révén 
megfelel a vevő igényeinek. 

 
- Változtatás, innováció, új rend bevezetése, a gazdálkodás folyamatában újít, 

megújít, miközben megfelel saját jövedelmezőség elvárásainak. A 
jövedelmezőség érdekében hatékonyságra törekszik. 

 
- Kockázat, a gazdálkodási folyamat természetes velejárója, amelyre felkészül 

és igyekszik minimalizálni a kockázatokból adódó károkat. 
 

- Tudás, források megszerzése és felhasználása, fejleszti képességeit, és saját 
forrásai mellé további forrásokat mozgósít és használ fel céljai eléréséhez. 

 
 
A vállalkozás összekapcsolódik a vállalkozás személyével (egyéniségével), akit 
különböző képességek, készségek, tulajdonságok jellemeznek. 
 
A vállalkozó sikeressé válását elősegítő főbb jellemzők; 

- képesnek kell lennie eredmény „lefölözésére” mert ennek hiánya (túlzott 
szociális érzék) az üzleti vállalkozás alapját kérdőjelezi meg, 

- személyiségejegyek közül kedvező, ha kifelé forduló (extrovertált) értelmi 
(racionális) beállítottságú és sikerkereső, 

- megfelelő a stressztűrő képessége, és kezelni tudja a probléma megoldás 
során keletkező stresszhatásokat, 

- kellő módon pozitív beállítottságú, önálló, kreatív, jó gyakorlati érzéke van, 
kommunikációs készsége jó stb. 

 
A vállalkozás jellemzésére idézzük Michael E. Gerber kanadai tanácsadót; „A 
vállalkozásokat nem rendkívüli emberek hozzák létre, hanem rendkívüli dolgokra képes 
hétköznapi emberek” 
 
 

2.2   Vállalkozási formák 
 
 

A vállalkozások alapítására és működtetésére különféle jogi formák alakultak ki, 
amelyek megfelelő választékot biztosítanak a vállalkozni kívánók számára. 
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2.2.1   A vállalkozási formák főbb különbségei 
 
A vállalkozások vizsgálata a személyiség jellege alapján 

• Jogi személy 
• Nem jogi személy (nem azonos a természetes személlyel) 

 
 
 

Különbségek. 
 
Jogi személy Nem jogi személy 
Minimális alaptőke meglétét írja elő a 
törvény. 
Felelősség: a jogi személyiségű gazdasági 
társaság vállalt kötelezettségekért a bevitt 
vagyon (alaptőke) erejéig felel. 

Nincs meghatározott minimális alaptőke. 
Felelősség: általában korlátlan és 
egyetemleges (kivéve a BT. kültagja, aki 
csak vagyoni hozzájárulása erejéig felel).  

1. sz táblázat 
 
 
 

Különbségek a felelősség szempontjából. 
 
Korlátlan felelősség  Korlátolt felelősség 
A tulajdonos  
a vállalkozás kötelezettségeiért felel, 
a bevitt vagyonért korlátlanul felel 
a cég felszámolása esetén magán 
vagyonával is felel a vállalkozás 
kötelezettségeiért. 
 

A tulajdonos 
a vállalkozás kötelezettségeiért nem felel, 
a bevitt vagyonért azonban korlátlanul 
felel. 
A cég felszámolása esetén csak a bevitt 
vagyonával felel a vállalkozás 
kötelezettségeiért. 

2. sz. táblázat 
 
 
A jelenleg érvényes magyar törvényi szabályozás szerint háromféle vállalkozási formát 
különböztetünk meg: - az egyéni vállalkozás 
   - a társas vállalkozás 
   - szövetkezetek. 
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A vállalkozási formák vizsgálata 

 
 Egyéni vállalkozó Társas-vállalkozás 

Szabályozás Az egyéni vállalkozásról 
szóló 1990. évi V. törvény 

1997. évi CXLIV. Törvény 
a gazdasági társaságokról 

Személyisége Nem jogi Lehet jogi személyiségű és 
nem jogi személy is 

Felelőssége Korlátlan Korlátlan és korlátolt 

Formái 

- egyéni vállalkozó 
- (bejegyezheti magát a   

cégbíróságon egyéni 
cégként) 

- közkereseti Társaság 
- betéti Társaság 
- közös Vállalat 
- korlátolt felelősségű  

társaság 
- részvénytársaság 
- az egyesülés nem 

gazdasági társaság, csak 
a gazdasági társaságokról 
szóló tv. szabályozza 

Könyvvezetés Egyszeres Kettős 

Adózás a nyereség után 

Személyi jövedelemadó 
rendszer szerinti bevallás 
02.15-ig  
Előleg negyedévente 

Társasági adó rend szerint 
bevallás: 05.31-ig 
Előleg: havonta vagy 
negyedévente 
Feltöltés: 12.20-ig 

Célja Profit elérése Profit elérése 
3. sz. táblázat 
 
 
 

2.3   Egyéni vállalkozó  
 
 

Alapítási feltételek: 
 

Egyéni vállalkozó olyan természetes személy lehet, aki: 
- cselekvőképes, 
- állandó lakhelye van, 
- nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából, 
- büntetlen előélettel rendelkezik. 

 
A vállalkozói igazolvány: 
 
Az egyéni vállalkozó tevékenységét a területileg és gazdaságilag illetékes szerv 
(Polgármesteri Hivatal) engedélyezi a vállalkozói igazolvány kiadásával. A vállalkozói 
igazolvány kiadásával egyidejűleg az illetékes szerv kiadja a vállalkozó adószámát, 
valamint kérelemre a vállalkozó statisztika számjelét. 
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Az igazolvány kiadásának feltételei: 

- erkölcsi bizonyítvánnyal a büntetlen előélet igazolása, 
- a vállalkozónak nem lehet semmilyen korábbi köztartozása,  
- engedély köteles tevékenység folytatása esetén az engedély megléte, 
- szakképesítéshez kötött tevékenység folytatása esetén a szakképesítést 

igazoló okmány megléte. 
 
Nem kaphat vállalkozói igazolványt az a személy, akit: 

- bármilyen bűncselekmény miatt elítéltek, 
- foglalkozásától eltiltottak,  
- más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

 
A vállalkozói igazolvány tartalmazza: 

- a vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét, 
- a vállalkozás székhelyét és telephelyét, 
- a tevékenységi kör megjelölését, 
- az adószámot, 
- az adó azonosító számot, 
- a vállalkozói igazolvány számát, dátumát, kiállító szerv megnevezését. 

 
Az igazolványban rögzített adatok bárminemű megváltozását a vállalkozó az illetékes 
szervnek bejelenteni köteles. 
 
Az egyéni vállalkozó jogállása: 
 
Az egyéni vállalkozó üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató nem jogi személy, 
akinek felelőssége korlátlan, személyes közreműködésre kötelezett és munkaerő 
foglalkoztatására jogosult. 
 
Az egyéni vállalkozó megszűnése:  
 
Az egyéni vállalkozó vállalkozói jogviszonya megszűnik: 

- a vállalkozói igazolvány visszaadásával, 
- a vállalkozó halálával, illetve cselekvőképességének elvesztésével,  
- a vállalkozói igazolvány visszavonásával; melynek esetei következők: 

• ha olyan körülmény merül fel, ami a vállalkozói igazolvány kiadását 
kizárná,  

• ha a jogszabályi körülményeknek nem felel meg a vállalkozó és azt 30 
napon belül nem hárítja el, 

• ha társadalombiztosítási és adókötelezettségeinek legalább 12 hónapon át 
nem tesz eleget. 

 
 
2.3.1   Az egyéni cég 
 

Az egyéni cég olyan egyéni vállalkozó, a ki bejegyzését kéri a cégbíróságtól. A 
bejegyzési kérelem oka lehet az, hogy a vállalkozó nem kívánja használni saját nevét a 
vállalkozás elnevezéseként. Az egyéni cégre az egyéni vállalkozóra érvényes szabályok 
vonatkoznak, így az egyéni cég sem jogi személy és felelőssége is korlátlan.  
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Speciális szabály az egyéni cégre, hogy jogutódlással egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társasággá (Kft-vé), illetve egyszemélyes részvénytársasággá (Rt-vé) 
alakulhat át. 
 
 

2.4 Társas vállalkozások 
 
 
A gazdasági táraságok fajtái, személyiségük, felelősségük és alapító okiratuk. 

 

A Gt. fajtája Személyiség A tagok felelőssége Alapító okirat 
fajtája 

Közkereseti Társaság 
(Kkt.) 

Nem jogi személy Korlátlan Társasági szerződés 

Betéti Társaság (Bt.) Nem jogi személy A beltagé korlátlan 
A  kültagé korlátolt 

Társasági szerződés 

Közös Vállalat (Kv.) Jogi személy Korlátolt Társasági szerződés 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Kft.)             
Egyszemélyes Kft. 

Jogi személy              
 
Jogi személy              

Korlátolt  
 
Korlátolt 

Társasági szerződés 
 
Alapító okirat 

Részvénytársaság 
(Rt.)  
Egyszemélyes Rt. 

Jogi személy    
 
Jogi személy 

Korlátolt  
 
Korlátolt 

Alapszabály  
 
Alapszabály 

Egyesülés Jogi személy Korlátlan Társasági szerződés 
4. sz. táblázat 
 
 
Alapítási feltételei: 
 
Gazdasági társaságot alapíthat: 

• az állam, 
• jogi személy, 
• nem jogi személyiségű, gazdasági társaság, 
• természetes személy. 

 
A gazdasági társaságok alapításához legalább két tag szükséges, kivéve az 
egyszemélyes Kft-t, és az egyszemélyes Rt-t. Egyes gazdasági tevékenységeket csak 
meghatározott jogi formában lehet végezni. Engedélyhez kötött tevékenység esetén a 
vállalkozás csak annak birtokában kezdheti meg tevékenységét. Szakképesítéshez kötött 
tevékenység esetén a vállalkozásnak biztosítani kell, hogy legalább egy személyesen 
közreműködő tag, illetve munkavállaló rendelkezzen az előírt szakképesítéssel. 
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A gazdasági társaság tagjaira vonatkozó korlátozások: 
 

• természetes személy csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős 
tag, 

• kiskorú és cselekvőképtelen személy nem lehet gazdasági társaság tagja, 
• a közkereseti társaság nem lehet másik társaság korlátlanul felelős tagja, 
• egyszemélyes gazdasági társaság nem lehet tagja másik egyszemélyes gazdasági 

társaságnak. 
 
Az alapító okiratra vonatkozó szabályok: 
 
Ezek az iratok közokiratok, amelyeket ügyvéddel vagy közjegyzővel kell ellen 
jegyeztetni, majd a Cégbírósához kell beadni, az okirat keltezésétől számítottt 30 napon 
belül. 
 
Az alapító közokirat tartalma: 

• cégnév, társasági forma, 
• székhely, illetve telephely, 
• a tagok neve, címe, 
• a társaság tevékenységi köre, 
• a társasági vagyon mértéke, azaz a társaság jegyzett tőkéje, 
• a cégjegyzés módja, 
• a vezető tisztségviselők neve, címe. 

 
A cégjegyzés módja: 
 
Az alapító okiratban rögzíteni és a cégbírósághoz be kell jelenteni azon személyek 
nevét és a címét, akik jogosultak a cég nevében aláírásra. A cégjegyzés történhet egy 
személy egyedüli aláírásával, illetve két vagy több személy együttes aláírásával. A 
cégjegyzés során az arra jogosult személyek saját nevüket a közjegyzőnél bejelentett 
módon írják alá. 
 
A társasági vagyon formája lehet: 
 
Pénzbetét, illetve apport. Az apport lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró eszköz, 
melynek értékét könyvvizsgáló köteles megállapítani, és a rendelkezésre bocsátó tag 5 
ében keresztül felel annak értékéért.  
A társasági vagyon bevitelére, illetve befizetésére határidőt szabnak ki, ennek be nem 
tartása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. 
 
Az elő társaság: 
 
A gazdasági társaság a közokiratba foglalás napjától a bejegyzésig elő társaságként 
működik. Ez idő alatt az alapító okirat szerint jogosultak az arra felhatalmazott 
személyek a cég jegyzésére, de minden egyes okiraton fel kell tüntetni – „cégjegyzés 
alatt” – szavakat. A gazdasági társaság az elő társaság időszakában csak a bejegyzési 
kérelem beadását követően folytathat üzletszerű tevékenységet. Az engedélyhez kötött 
tevékenységek esetén az üzletszerű tevékenység csak a bejegyzést követően kezdhető 
meg. 
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Az elő társaság időszak alatt: 

• a tagok nem változhatnak, 
• az alapító okirat nem módosítható,  
• a tagot nem lehet kizárni, 
• a társaság nem szűnhet meg, illetve nem alakulhat át. 

 
A cégbíróság és a gazdasági társaságok törvényességi felügyelete: 
 
A területileg illetékes cégbíróság az alapításhoz szükséges okmányok (cégbejegyzési 
kérelem, alapító okirat, aláírási címpéldány, az apport értékeléséről szóló 
könyvvizsgálói nyilatkozat, a taggyűlési-közgyűlési jegyzőkönyv, tagjegyzék, a 
járulékos költségek befizetését igazoló okiratok) alapján bejegyzi a céget. Az alapító 
okirat aláírását követő 30 napon belül a bejegyzési kérelmet a fent nevezett adatokkal a 
cégbírósághoz be kell adni. 
A cégbíróság a beadást követő 30 napon belül köteles határozatot hozni, mely lehet: 
 

• bejegyző határozat – ezzel a gazdasági társaság legalizálása megtörtént, az elő 
társaság időszaka lezárult, 

• elutasító határozat – melyet követően a társaság semmilyen formában nem 
működhet tovább, azaz jogokat nem szerezhet és kötelezettségeket sem 
vállalhat, ekkor a korlátolt felelősségű tagok felelőssége is korlátlanná válik. 

• felszólítás hiánypótlásra – azaz valamely elmaradt irat csatolására. 
 
 

A gazdasági társaságok legfőbb szerve és vezetője. 
 

A Gt. fajtája Legfőbb szerve Vezető tisztségviselő 
Közkereseti Társaság (Kkt.) Tagok gyűlése Felhatalmazott tag 
Betéti Társaság (Bt.) Tagok gyűlése Felhatalmazott tag 
Közös Vállalat (Kv.) Igazgató tanács Igazgató 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Kft.) 

Taggyűlés Ügyvezető 

Részvénytársaság (Rt.) Közgyűlés Igazgató tanács 
Egyesülés Igazgató tanács Igazgató 
5. sz. táblázat 
 
 
A legfőbb szervre vonatkozó szabályok: 
 
Összehívásukat a tagok kezdeményezhetik. Évente egyszer összehívásuk kötelező. A 
legfőbb szerv ülésezése alkalmával csak az előre meghirdetett napirendi pontokkal 
foglalkozhat, kivéve ha minden tag jelen van és az új napirendi pont megtárgyalásához 
hozzájárul. 
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A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok: 
 
Gazdasági társaság vezető tisztségviselője csak büntetlen előéletű személy maximum 
három helyen lehet egyidejűleg tisztviselő. Megbízásuk határozott időre szól, de 
újraválaszthatók. Munkaviszonyuk illetőleg tagsági jogviszonyuk van a gazdasági 
társasággal. Értesüléseiket üzleti titokként kell kezelniük. 
 
Felügyelő bizottság: 
 
A gazdasági társaságokról rendelkező törvény szerint a felügyelő bizottság 3-15 tagból 
álló testület, melynek létrehozását a törvény írja elő egyes gazdasági társaságoknál, de 
alapítását az alapító is kezdeményezheti. Létrehozását az alapító okiratban rögzíteni 
kell. 
 
Létrehozása kötelező: 

• részvénytársaság esetén, 
• kft. esetén, ha árbevétele meghaladja az 50 M Ft-ot, 
• bármilyen gazdasági társaságnál, ahol a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 

száma éves átlagban eléri a 200 főt. 
 
Felügyeli a társaság törvényes működését, döntéseiről határozatokat hoz. Díjazás 
fejében dolgozik, titoktartási kötelezettsége van. 
 
A könyvvizsgáló: 
 
Az éves számviteli beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét vizsgálj, mely során 
betekinthet a társaság irataiba, információt kérhet, részt vesz a társaság legfőbb 
szervének és felügyelő bizottságának ülésén. Részvétele nem tagadható meg. 
Véleményét jelentésbe foglalja, melynek ismeret nélkül a társaság legfőbb szerve nem 
dönthet az éves beszámoló elfogadásáról. 
 
Választása kötelező: 
 

• részvénytársaság esetén, 
• kft., bt, esetén, ha jegyzett tőkéje meghaladja az 50 M Ft-ot, 
• egyszemélyes kft. esetén. 

 
 
A könyvvizsgálót 5 évre kell választani, nevét és címét a társaság alapító okiratában 
rögzíteni kell. A kinevezett könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálónak be kell 
tartani a könyvvizsgálókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, valamint 
titoktartási kötelezettsége van. 
 
Gazdasági társaságok átalakulása: 
 
Az átalakulás módjai: 
 

• gazdasági formaváltás – amikor a társaság társasági formát vált, 
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• egyesülés, amely megtörténhet: 

- beolvadással – azaz az egyik jogelőd cég a másikba beolvad, ami 
jogutódként él tovább, 

 
• szétválasztás, amely történhet: 

- különválással – azaz egy jogelőd cégből két (vagy több) jogutód cél lesz, 
- kiválasztással – azaz a jogelőd cégből, annak egy része jogutódként kiválik. 

 
Az átalakulásra vonatkozó korlátozások: 
 
Gazdasági társaság csak akkor alakulhat át, ha a tagok eleget tettek hozzájárulási 
kötelezettségeiknek. Nem alakulhat át előtársaság és az a gazdasági társaság, amely 
végelszámolás, illetve felszámolás alatt áll. Átalakulással létrejövő részvénytársaság 
csak zártkörűen alapítható. Az átalakulás során a jogutódok öröklik a jogelőd gazdasági 
társaság minden jogát és kötelezettségét. A tagokat megillető külön jogok a jogutódnál 
is megilletik őt, kivéve, ha arról lemondanak. Ha egy gazdasági társaságnál nincs meg a 
törvényi kötelezettségként előírt jegyzett tőke szintje két egymást követő évben, akkor a 
második évi beszámolót követő 3 hónapon belül olyan gazdasági társasággá kell 
átalakulnia, hol nincs előre kikötött alaptőke feltétel vagy teljesíti az előírt feltételt. 
 
A gazdasági társaságok megszűnése: 
 
Minden társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 
 
Megszűnés esetei: 
 

• jogutód nélküli megszűnés: 
- határozott időre létrehozott gazdasági társaságok esetén a határozott idő 

lejártával, 
- a legfőbb szerv döntése alapján, 
- felszámolási eljárással – csőd esetén, 
- cégbírósági törléssel – szankcionálás esetén. 

• jogutódlással: 
- átalakulás során. 

 
Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnéstől függetlenül a társaság 
kötelezettségei 5 év alatt évülnek el. Öt éven belül a korlátlan felelősségű tagok vagyoni 
hozzájárulásuk arányában korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, míg a korlátolt 
felelősségű tagok csak bevitt vagyonukkal, vagyoni hozzájárulásuk arányában.  
 
A megszűnés záró aktusaként végelszámolásra kerül sor – kivéve felszámolás esetén -, 
amikor fennálló kötelezettségeket ki kell egyenlíteni, valamint a cég vagyonát a 
tulajdonosok között vagyoni hozzájárulásuk arányában fel kell osztani. 
 
Jogutódlással történő megszűnéskor a jogutód gazdasági társaság örökli a jogelőd 
minden jogát és kötelezettségét. 
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Csőd, csődeljárás, felszámolás: 
 
A vállalkozás tartós fizetésképtelenségét csődnek hívjuk. A csőd megoldásként 
csődeljárás indítható, ha a vállalkozás átszervezése reményt adhat a vállalkozás fizetési 
problémáinak leküzdésére. Amennyiben a probléma súlyosabb és már az átszervezés 
sem segíthet felszámolási eljárásra kerül sor. 
 
A csődeljárás: 
 
Célja reorganizáció után a vállalkozás működőképességének biztosítása. A csődeljárást 
mind maga a cég, mind a hitelezők indítványozhatják, amit a cégbíróság folytat le. A 
csőd cégbírósághoz történt bejelentése után 30 napon belül 90 napos fizetési haladékról 
kell a hitelezőkkel megállapodni. Sikeres megállapodás esetén a vagyonfelügyelőt 
rendelnek ki a céghez, aki a reorganizáció végrehajtásáért felel. Sikertelen megállapodás 
esetén a cég ellen felszámolási eljárás indul. 
 
A felszámolási eljárás: 
 
Célja a vállalkozás megszüntetése, de lehetőséget adva egy esetleges reorganizációra. A 
felszámolási eljárást a cégbíróság folytatja le. Ennek során a cég maximum 30 napos 
fizetési haladékot kér a hitelezőktől, a fennálló kötelezettségek kiegyenlítésére. 
Amennyiben ez az idő sikeresen telik el és a vállalkozás kiegyenlíti a tartozásait a 
felszámolási eljárás a cég tovább működésével zárul le. Amennyiben ez az idő 
eredménytelenül telik el, úgy a céget felszámolják azaz meglévő vagyonából, illetve 
korlátlan felelősségű tagok esetén azok magánvagyonából egyenlítik ki tartozásait. 
A kiegyenlítéskor a következő sorrend betartandó: 
 Munkavállalók 
 Köztatozások 
 Hitelezők 
 Tulajdonosok 
 
 

2.4.1  Közkereseti társaság 
 

Tagjai arra vállalnak kötelezettsége, hogy üzletszerű közös gazdasági tevékenységet 
folytassanak és vagyoni hozzájárulásukat a társaság rendelkezésére bocsássák. A 
tagoknak díjazás ellenében személyes közreműködési kötelezettségük van, melynek 
módját a társasági szerződésben meg kell határozni. A tagok gyűlésén minden tag részt 
vesz és mindegyiknek egy szavazata van. A tagok gyűlése általában szótöbbséggel 
határoz, de a társasági szerződés módosításához egyhangú szavazatra van szükség. 
 
A tag tagsági jogviszonya megszűnik: 

• ha vagyoni hozzájárulási kötelezettségének nem tett eleget, 
• a tagok közös megegyezésével, 
• a tag kizárásával, 
• rendes felmondással (mely esetén három hónapos felmondási idő van), 
• azonnali felmondással, 
• a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
• ha a cég fenntartása jogszabályba ütközik. 
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Ha a tagok száma egyre csökken, a társaság csak akkor szűnik meg, ha három hónapon 
belül nem jelentenek be a cégbíróságon új tagot (legalább két tag szükséges, a társaság 
alapításához és működéséhezz). 
 
 

2.4.2  Betéti társaság 
 

A társaság tagjai üzletszerű közös gazdasági tevékenységi folytatásra vállalnak 
kötelezettséget. A társaságra, a közkereseti társaságra (továbbiakban kkt) vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel. 
 
A beltagok felelőssége korlátlan, a kültagoké korlátolt, de amennyiben a kültag nem 
teljesíti a társasági szerződésben előírt vagyoni hozzájárulási kötelezettségét a 
rendelkezésre nem bocsátott rész után korlátlanul felel. A kültagok felelőssége korlátolt, 
de a kültag is korlátlanul felelőssé válik, ha neve szerepel a cégnevében. (A betéti 
társaságot, tehát egyedül a tagok eltérő felelőssége határolja el  a közkereseti 
társaságoktól.) A kültag a társaság üzletvezetésére és képviseltére nem jogosult, de a 
tevékenységben részt vesz. Ha társaságból minden beltag kiválik a társaság megszűnik, 
kivéve ha három hónapon belül új beltagot jelentenek be a cégbíróságon, illetve ha a 
kültagok úgy döntenek, hogy tevékenységüket kkt-ban folytatják tovább. Ha a 
társaságból minden kültag kiválik a társaság megszűnik, kivéve ha három hónapon belül 
új kültagot jelentenek be a cégbíróságon, illetve ha a beltagok úgy döntenek, hogy 
tevékenységüket kkt-ban folytatják tovább. 
 
 

2.4.3  Közös vállalat 
 

A közös vállalat tagjai korlátoltan felelnek, amennyiben megszűnésekor a társaság 
vagyona nem fedezi a kötelezettségeket, úgy a tagok azért kezesként felelnek. A 
legfelsőbb szerv az igazgató tanács szükség szerint, de legalább évente egyszer 
ülésezik. Az igazgató tanács akkor határozóképes, ha legalább a tagok háromnegyede 
jelen van. A szavazati jog a tagokat vagyoni hozzájárulásának arányában illeti meg. Az 
igazgató tanács általában egyszerű többséggel határoz, kivéve a törvényben említett 
eseteket. Az igazgató tanács ülésezés nélkül is hozhat határozatot, ilyenkor a tagok 
írásban küldik meg szavazataikat. A társasági szerződésben foglalt feltételekkel az 
alapítás után is van lehetőség tag csatlakozására. A csatlakozásról az igazgatótanács 
hoz határozatot. 
 
Megszűnik a tag tagsági jogviszony: 
 

• ha vagyoni hozzájárulási kötelezettségének nem tett eleget, 
• a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
• a tagkizárásával, 
• ha a cég fenntartása jogszabályba ütközik. 

 
A kilépő taggal a kilépés időpontjában fennálló vagyoni állapot szerint kell elszámolni. 
Az igazgató tanács határozza meg, hogy a tag vagyonát mikor és milyen részletekben 
adja ki. A kilépő tag a kilépéstől számított öt évig kezesként felel a vállalkozás kilépés 
előtt keletkezett tartozásaiért. 
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2.4.4  Korlátolt felelősségű társaság 

 
A társaság létrehozásának célja a tőkeegyesítés. Tilos a tagokat nyilvános felhívás 

útján gyűjteni. A tagok alakuláskor a társasági szerződés szerinti törzsbetét 
rendelkezésre bocsátására kötelezettek, melyek együttes összege adja a társaság 
törzstőkéjét. A törzsbetét a tagok pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Minden 
tagnak egy törzsbetéte van, melynek összege azonban eltérhet, de 100 ezer Ft-nál 
kevesebb nem lehet. A törzsbetét lehet közös tulajdonban is. A törzstőke összege nem 
lehet kevesebb 3 millió Ft-nál. A pénzbetétek összege alakuláskor nem lehet kevesebb 
a törzstőke 30%-nál. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban kft.) csak akkor 
kerülhet bejegyzésre, ha a nem pénzbeli hozzájárulásokat teljes egészében, a pénzbetét 
felét, de minimum 1 millió Ft-ot rendelkezésre bocsátották, illetve a társaság számlájára 
befizették. A tagok a törzsbetét szolgáltatásán kívül további mellék szolgáltatásokra is 
vállalkozhatnak, de azért külön díjazás illeti meg. A bejegyzést követően a tag 
részesedését a társaság vagyonából az általános üzletrész képviseli, mely 
forgalomképes, de csak akkor ruházható át kívülálló személyre, ha törzsbetétjét teljes 
egészében befizette. Az üzletrész átruházása nem igényli a társasági szerződés 
módosítását, de tagjegyzéket módosítani kell. Az üzletrész örökölhető. A taggyűlést 
évente legalább egyszer össze kell hívni, ekkor az osztalékfizetésről is határozhat, ha ez 
nem befolyásolja a társaság törzstőkéjének összegét. A taggyűlésen a tag megbízottján 
keresztül is képviseltetheti magát. A taggyűlést a társaság székhelyére, a napirend 
ismertetése mellett az ügyvezető hívja össze. A napirendre a tagok is tehetnek 
javaslatot. A társasági szerződés módosításához háromnegyedes szótöbbség kell.  A 
taggyűlés ülésezése nélkül is hozhat határozatot, ilyenkor a írásban küldik meg 
szavazataikat. 
A társaság megszűnéséről a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határozhat. A 
társaság kötelezettségeinek kiegyenlítése után a társaság vagyonának felosztására csak a 
cégbírósági törlés után kerülhet sor. 
A tagok számának egy főre történő csökkenése nem okozza a társaság megszűnését, 
hanem az egyszemélyes kft-ként működik tovább. Az egyszemélyes kft-re az általános 
szabályok érvényesek, a következők kivételével: az egyszemélyes kft alapító okirattal 
jön létre. A tag köteles az összes vagyoni hozzájárulást a bejegyzés előtt rendelkezésre 
bocsátani. 
 

2.4.5  Részvénytársaság 
 

Alapvető jellemzői: 
 

Előre meghatározott összegű és névértékű részvény kibocsátásával jön létre, melyek 
összessége a részvénytársaság (továbbiakban rt.) alaptőkéjét alkotja. Kizárólagos célja a 
tőkeegyesítés. Egy részvénynek több tulajdonosa is lehet. 
 
Az Rt. Alapítása: 
 
A részvénytársaság részvénykibocsátással jön létre, de a részvények névértéken aluli 
kibocsátása semmis, így tehát ezúton rt. nem jöhet létre.  
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Az Rt. Alaptőkéjének minimum 20 millió Ft-nak kell lennie, amelyből a pénzbetétnek 
az alaptőke 30%-t, de legalább 10 millió Ft-ot kell érnie, amit bejegyzés előtt az erre 
nyitott bankszámlán el kell helyezni. 
 
 
A részvénytársaság alapítható: 
 
Zártkörűen – azaz a részvények csak meghatározott körben forgalmazhatók. Ez 
esetben a tulajdonosok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a kibocsátott részvények 
mindegyikét átveszik. Nem pénzbeli hozzájárulás esetén csatolni kell az alapító 
okirathoz a könyvvizsgáló jelentését, arra vonatkozóan, hogy az apport értéke 
összhangban van az ellenértékként meghatározott részvények számával. A bejegyzés 
feltétele az apport hiánytalan, a pénzbeli hozzájárulás összege 30%-ának, de legalább 10 
millió Ft-nak a rendelkezésre bocsátása. 
 
Nyilvános jegyzéssel – azaz nyilvános meghirdetéssel, bárki jegyezhet részvényt. Az 
alapításról alapítási tervezetet kell készíteni, melyet közjegyző által kell hitelesíteni. A 
jegyzés során a részvények megvásárlói vásárlási szándékukat a jegyzési ív aláírásával 
bizonyítják és egyidejűleg legalább a jegyzett összeg 10%-át befizetik. Amennyiben a 
jegyzés sikertelenül zárul le, azaz aluljegyzés van, azaz a kibocsátandó értékpapírok 
nem kelnek el, a jegyzés érvénytelen, kivéve azt az esetet, ha az el nem kelt 
értékpapírokra valaki jegyzési garanciát vállalt. Túljegyzés esetén az alapítási tervezet 
szerint kell eljárni, mely rendelkezhet a túljegyzésben leadott igények visszautasításáról, 
így a befizetett összegek visszafizetéséről, illetve a túljegyzés elfogadásáról és így 
pótlólagos értékpapír kibocsátásáról. A részvény jegyzés záró napját követő 60 napon 
belül alakuló közgyűlést kell tartani és eddig az időpontig a részvényjegyző köteles a 
már befizetett összeget 30%-ra kiegészíteni. Az alakuló közgyűlésen mindenkinek egy 
szavazata van, és a határozatok szótöbbséggel fogadhatók el. A bejegyzési kérelem 
benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulások teljes mértékét rendelkezésre kell 
bocsátani. 
 
 
A részvényről: 
 
Határozatlan időre szóló, tulajdoni hányadot megtestesítő értékpapír, amelynek 
tulajdonosa a részvénytársaság tulajdonából és az osztalékból részvényeink arányában 
részesül. 
 
Az értékpapírok csoportosítása átruházási módjuk szerint: 

• névre szóló: forgatással ruházható át, azaz az új tulajdonos nevét részvény 
hátoldalára fel kell vezetni; 

• bemutatóra szóló: szabadon átruházható; 
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Részvénytípusok: 
 

• törzs részvény – kibocsátáskor, vagy értékpapírpiacon megszerezhető részvény, 
 
• dogozói részvény – ingyenesen, vagy kedvezményesen kerül a dolgozók 

tulajdonába, 
- alaptőke 15%-ig bocsátható ki, 
- névre szólhat, 
- ha a dolgozó meghal vagy munkaviszonya megszűnik, akkor az örökös, 

illetve a munkavállaló hat hónapon belül jogosult a részvényeket másik 
munkavállalóra átruházni, vagy hat hónap eltelte után a többi részvényesnek 
eladni. 

 
• elsőbbségi részvény – együttes névértékük sem haladhatja meg az alaptőke felét- 

melynek fajtái: 
- osztalékelsőbbségi – a többi tulajdonost megelőzően jogosult osztalékra, 
- likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi – az rt. jogutód nélküli megszűnése 

esetén a felosztható vagyonból elsőbbséget biztosít, 
- szavazati jogra vonatkozó elsőbbségi – tulajdonosát többszörös szavazat 

illeti meg, 
- elővásárlási jogot biztosító – zártkörűen működő további részvények 

kibocsátásakor elővásárlási jog illeti meg. 
 

• kamatozó részvény – előre meghatározott mértékű kamatra jogosít, melyen túl 
minden más jog, így az osztalékhoz fűződő jog is megilleti tulajdonosát; 
együttes névértékük sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át. 

 
• Átváltható kötvény – olyan kamatozó értékpapír, amely lejártakor részvényre 

váltható; kibocsátásának maximuma az alaptőke fele. 
 
Saját részvény: 
 
A társaság saját részvényeit az alaptőkén felüli vagyonból szerezheti meg, melyeknek 
együttes névértéke nem haladhatja meg zártkörűen működő részvénytársaság esetén 
10%-át, nyilvánosan működő rt. esetén az alaptőke 5%-át. A társaság saját részvényei 
után szavazati jogot nem gyakorolhat. A saját részvényeket egy éven belül el kell 
idegeníteni, ami az igazgatóság feladata. 
 
A részvényutalvány és ideiglenes részvény: 
 
A cégjegyzékbe való bejegyzés előtt a részvényesek által teljesített vagyoni 
hozzájárulás mértékéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló 
okirat, ami másra nem ruházható át. A cégbírósági bejegyzést követően a részvények 
kibocsátási értékének megfelelően a befizetésig terjedő időszakra ideiglenes részvényt 
kell előállítani, azzal, hogy az ideiglenes részvény a részvénykönyve való bejegyzéssel 
válik érvényessé. A végleges részvény előállítása nyomdai úton történik, de ma már 
létezik fizikailag meg nem jelenő, csak nyilvántartásban szereplő dematerializált 
részvény is. 
 

 38



 
A részvénykönyv: 
 
A részvénytársaság a névre szóló részvények tulajdonosairól és azok tulajdoni 
hányadáról részvénykönyvet köteles vezetni. A részvényes részvényesi jogait csak 
akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvény elidegenítése 
esetén a tulajdonos 8 napon belül ezt a részvénykönyvbe bejelenteni köteles. 
 
A részvényes jogai és kötelességei: 
 

• Vagyoni jogok és kötelezettségek: 
- részvényjegyzés esetén befizetési kötelezettség (a befizetett összeget a 

későbbiek során sem követelheti vissza), 
- osztalékjog (a nyereségnek a közgyűlés határozata alapján kiosztható 

részéből a részvényeinek arányában részesedik). 
 

• Személyes jogok: 
A részvényes: 
- Jogosult részt venni a közgyűlésen, de őt képviselheti megbízottja is, 
- Jogosult kérvényezni a közgyűlés összehívását, 
- Jogosult a közgyűlésen témát felvetni, 
- Szavazati joga van a részvényei arányában. 

 
A részvénytársaság szervezet: 
 

• Legfőbb szerve a közgyűlés: 
 

A közgyűlés az összes részvényesből áll, ahol mindentagnak vagyoni 
részesedésarányban van szavazati joga. Évente legalább egyszer ülésezik, ez a rendes 
közgyűlés, de ezen túl indokolt esetben rendkívüli közgyűlés is összehívható, a 
közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatok legalább fele képviselteti magát. 
Dönt az alapszabályról, az alaptőke emeléséről és csökkentéséről, megválasztja az 
igazgatóságot és a felügyelő bizottságot, jóváhagyja az éves beszámolót, dönt az 
osztalékról, valamint a részvénytípus átalakításáról. 
 

• Vezető testülete az igazgatóság: 
 
Szakmai testület, mely kinevezi a részvénytársaság operatív vezetőjét (igazgatót), 
munkáltatói jogokat gyakorol felette. 
 

• Felügyelő-bizottság: 
 
Az igazgatóságot és a részvénytársaság törvényes működését ellenőrzi, közgyűlés 
választja és annak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 

• Könyvvizsgáló: 
 
Az éves számviteli beszámolót ellenőrzi. Könyvvizsgáló választása kötelező. 
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Az alaptőke emelés történhet: 
 

• új részvények jegyzésével, 
• a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának terhére: 

- ekkor a saját tőke jegyzett tőkét meghaladó részéből emelik fel a jegyzett 
tőke összegét, és eddigi részvényesek között osztják fel a részvényeik 
arányában, 

• dolgozói részvény formájában: 
- ez esetben is az alaptőkén felüli vagyon terhére lehet részvényt kibocsátani, 

de ezeket ellenszolgáltatás nélkül vagy kedvezményesen lehet a dolgozóknak 
adni, 

• az átváltható kötvény részvénnyé alakítása: 
- ekkor az eddigi kötvényesek részvényesekké válnak. 

 
Alaptőke leszállítás: 
 
Az alaptőke leszállítására a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor. A tőkeleszállítás 
nem veszélyeztetheti a vállalkozás alaptőkéjének meglétét. A törvényben előírt 
esetekben az alaptőke leszállítása kötelező. 
A tőke leszállítási történhet: 

• részvény összevonással, azaz  
-  régi részvényt eggyé vonnak össze, 

• kicseréléssel: 
- az eredeti részvényt megsemmisítik, és helyette alacsonyabb névértékűk 

állítanak ki, 
• lebélyegzéssel, amikor 

- az eredeti részvényt lebélyegzik és ezzel új név értéket adnak neki, 
• részvény bevonással történő alaptőke leszállításakor: 

- a részvényeket a kibocsátó cég bevonja a részvényesektől. Ilyenkor a 
részvényesi jogok semmisülnek meg. Először  a vállalkozás saját 
tulajdonában lévő részvényeket vonják be. 

 
Az Rt. megszűnése: 
 
A Rt. megszüntethető a közgyűlés határozata alapján végelszámolással, illetve 
csődeljárás esetén felszámolással. E tekintetben az általános szabályok az irányadók. 
 
Az egyszemélyes részvénytársaság: 
 
A részvénytársaságra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá is, azzal az eltéréssel, hogy 
nem szerezhet saját részvényt. 
 
Egyesülés: 
 
A tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági 
tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított 
kooperációs társaság, melynek cégnevében az „egyesülés” szót szerepeltetni kell. 
Működéséhez a tagok bocsátják rendelkezésre a szükséges vagyont és ők viselik a 
működési költségeket is.  
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A tagok ezen kívül mellékszolgáltatást nyújthatnak díjazás fejében. Az egyesülésben 
keletkezett adózott eredmény felosztása a tagok közt a vagyoni hozzájárulások 
arányában történik. 
Az egyesülés legfőbb szerve az igazgató tanács szükség szerint, de legalább évente 
ülésezik, amit az igazgató a napirend közlésével hív össze. Az igazgató tanács akkor 
határozatképes, ha a szavazatok legalább háromnegyede képviseltetve van. Minden 
tagnak egy szavazat van, de a társasági szerződésben többlet szavazati jog, adható azzal 
a korlátozással, hogy egyetlen tag sem juthat egyedül szavazattöbbséghez. Megszűnési 
határozathoz, valamint új csatlakozás elfogadásához háromnegyedes szótöbbség kell. 
Az igazgató tanács ülésezés nélkül is hozhat határozatot, ilyenkor a tagok írásban küldik 
meg szavazataikat. Az egyesüléshez alakulás után is bárki csatlakozhat, melynek 
elfogadásáról az igazgató dönt. 
 
Megszűnik a tag tagsági jogviszonya: 

• ha vagyoni hozzájárulási kötelezettségének nem tett eleget, 
• a tag kilépésével, 
• a tag kizárásával, 
• a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
• ha a cég fenntartása jogszabálya ütközik. 

 
A kilépő taggal a kilépés időpontjában fennálló vagyoni állapot szerint kell elszámolni 
és az igazgató és az igazgató tanács határozza meg, hogy a tag vagyonát mikor és 
milyen részletekben adja ki. A kiadás időpontját egy éven belül úgy kell meghatározni, 
hogy az ne veszélyeztesse a társaság működését. 
 
Jogutód nélküli mezszűnés esetén a fennmaradó vagyont a tagok között vagyoni 
hozzájárulások arányában kell felosztani. A kilépő tag a kilépéstől számított öt évig 
kezesként felel a vállalkozás kilépés előtt keletkezett tartozásaiért. 
 
 

2.5  Szövetkezetek 
 
 

A szövetkezet a gazdálkodási formák speciális fajtája. A szövetkezetek a magyar 
gazdaság egyik jelentős szereplői voltak főként a mezőgazdaság területén, de a 
gazdasági rendszerváltással szerepük jelentősen csökkent. A szövetkezet jogi 
formájának előnyei miatt azonban szerepük várhatóan újra erősödni fog. 
 

A szövetkezet alapvető jellemzői. 
 
Szabályozása 1992. évi I. törvény a szövetkezetekről (és módosításai) 
Személyisége Jogi személy 
Felelőssége  Korlátolt 
Könyvvezetés Kettős könyvvitel 
Alapítását igazoló okirat Alapszabály 
Adózás a nyereség után Társasági adó és osztalékadó 
Célja Profit elérése közös gazdasági tevékenység végzés 

eredményeként 
6. sz. táblázat 
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Jogállása: 
 
A szövetkezet jogi személy, mely a nyitott tagság és önsegély elvén működő közösség. 
Vállalkozási és más egyéb tevékenységet is folytathat. Engedélyhez kötött 
tevékenységet csak az engedély birtokában végezhet. Tagjai természetes és jogi 
személyek lehetnek, a jogi személyek aránya azonban nem haladhatja meg a 
természetes személyek számát. 
 
Alapítása: 
 
A törvény alapítási feltételként minimális taglétszámot ír elő, mely: 

- általában minimum 5 fő, 
- iskolai szövetkezet esetén minimum 15 fő megléte szükséges. 

 
A szövetkezet létrehozásáról az alakuló közgyűléssel dönt, ahol a tagok megalkotják az 
alapszabályokat, kinevezik a tisztségviselőket és jóváhagyják az alakulás előtti 
szerződéseket.  
 
Az alapszabályt 30 napon belül a Cégbíróságra kell beadni. 
 
Az alapszabály tartalma: a cégnév, a székhely, a tevékenységi kör, a szövetkezeti 
testületek megnevezése, és a feladataik leírása, a közgyűlés összehívásának módja, a 
tagok jogai és kötelezettségei, a részjegyek jegyzésének a szabályai, azon tagok 
megnevezése, akik önállóan képviselhetik a szövetkezetet. Önálló képviseletre általában 
az igazgatóság elnöke, illetve a közgyűlés által erre felhatalmazott személy jogosult. 
 
A gazdálkodás szabályai: 
 
A szövetkezet önállóan gazdálkodik, az eredményt szabadon használhatja fel, de az 
eredmény nagyobb részét a tagoknak kell visszatéríteni. A szövetkezetben munkát az 
alkalmazottak, illetve a tagok végeznek. Az alkalmazottak munkavégzésének és  
felelősségének szabályaira a Munka Törvénykönyve az irányadó. A tagok vállalkozási 
szerződés alapján végezhetnek munkát, az ezzel kapcsolatos és felelősségi kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 
 
A tagság és a tagsági viszony: 
 
A tagság jogosult dönteni minden kérdésben. Létrehozza a szövetkezet alapszabályát és 
szerveit, önkormányzati szabályzatot alapít, ellenőrzi a szövetkezet szerveinek 
működését, beszámoltatja a vezetőket. 
A tag tagfelvétel útján lesz szövetkezeti tag. A tag jogosult részt venni a 
tevékenységben, részesedni az eredményből, a tagoknak járó szolgáltatásokat igénybe 
venni, a közgyűlésen részt venni és szavazni, tisztséget vállalni. A tag köteles teljesíteni 
a vagyoni hozzájárulást. 
 
A tagsági viszony megszűnik: 

- a tag halálával, 
- a tag kilépésével, 
- a tag kizárásával, 
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- ha a szövetkezet gazdasági társasággá alakul, 
- ha a szövetkezet jogutód nélkül megszűnik. 

 
Vagyoni kapcsolat a taggal: 
 

• A részjegy: 
A szövetkezeti tag belépésekor részjegyet köteles jegyezni. Az alapszabálynak 
megfelelően rögzített, azonos összegű részjegyeket bocsátanak ki. A részjegynek 
megfelelő összeget a jegyzés után egy éven belül be kell fizetni a szövetkezet 
részére. A részjegy nem forgalomképes, azaz ne átruházható. 
 
• A részjegyen felüli hozzájárulás: 
A részjegyen felül a tag további hozzájárulást teljesíthet ellenszolgáltatás 
fejében, mely lehet ingatlan, gép, berendezés, hitel (kamat fejében) stb. 
 
• A szövetkezeti üzletrész: 
A tag vagyonrészét megtestesítő, névre szóló értékpapír, mely átruházható és 
forgalomképes. Átruházása esetén a szövetkezi tagoknak elővételi joguk van. 

 
 
2.5.1 A szövetkezet önkormányzati szervei. 

 
• A közgyűlés: 
 
A szövetkezet legfőbb szerve a közgyűlés, mely az összes tagból áll, összehívása 
évente legalább egyszer kötelező. Összehívásáról az igazgató tanács 
gondoskodik. A közgyűlés, akkor határozatképes, ha legalább a tagok fel jelen 
van. A felmerült kérdésekben a tagok nyílt szavazással dönthetnek, ahol minden 
tagnak egy szavazata van. 
A közgyűlés létrehozza az alapszabályt, megválasztja az igazgatósági tagokat és 
az igazgatóság elnökét, dönt a tisztségviselők díjazásáról, meghatározza a 
részjegyek összegét, elfogadja az éves beszámolót és dönt az eredmény 
felhasználásról, valamint dönt az átalakulásról, illetve a megszűnésről. 
 
• A küldöttgyűlés: 
 
A szövetkezet helyi önkormányzati egységeinek képviselőiből áll, akik saját 
egységeiket képviselik az egyes üléseken. Összehívása nem kötelező, de 
összehívásáról az alapszabály rendelkezhet. Nagy létszámú, illetve országszerte 
helyi önkormányzati egységekkel rendelkező szövetkezetek esetén érdemes 
rendelkezni összehívásáról. 
Adott településen a tagok szervezetének, a képviselőikből jön létre 
küldöttgyűlés. 
 
• Az igazgatóság: 

 
Operatív irányító szervezet, mely munkáltatói feladatokat lát el, és a 
közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóságot az 
ügyvezető igazgató vezeti. Amennyiben a szövetkezet 50 fős tagsággal  
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rendelkezik, legalább 3 fős igazgatóság létrehozása kötelező. Tagjai csak 
szövetkezeti tag lehet. 
 
• A felügyelő bizottság: 

 
A tagok önkormányzati, tulajdonosi, érdekképviseleti szervezete, mely évente 
legalább egyszer ülésezik és a közgyűlésnek tartozik beszámolási 
kötelezettséggel. A szövetkezet törvényes működését ellenőrzi. Ötven fős tagság 
esetén legalább 3 fős felügyelő bizottság létrehozása kötelező. 
 
• Az egyeztető bizottság: 
 
Az egyeztető bizottság minimum 3 fős szervezet, mely a szövetkezeten belüli 
jogsértésekkel foglalkozik 

 
Megszűnése: 
 
A szövetkezet megszűnhet: 

- jogutód nélkül, végelszámolással, 
- átalakulással, 
- ha a tagok száma 5, illetve iskolai szövetkezet esetén 15 alá csökken, 
- bírásági felszámolással. 
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III. A vállalkozások eszközgazdálkodása 
 
 
 

3.1  A vállalkozáshoz szükséges eszközök 
 
 

A vállalkozások piaci sikereik érdekében, a gazdálkodási folyamatokban 
erőforrásokat, különböző eszközöket vesznek igénybe, használnak fel. 
A gazdálkodási folyamatban betöltött szerepük szerint az eszközöket két nagy 
csoportara oszthatjuk. 
 

Vállalkozáshoz szükséges eszközök 
Befektetett eszközök Forgó eszközök 

 
A befektetett eszközök tartósan (egy évnél hosszabb ideig) szolgálják a gazdálkodást – 
a bevétel szerző tevékenységet – így értékük fokozatosan az elhasználódásuk arányában 
térül meg. Amint a meghatározásból megállapítható, a különböző eszközök 
besorolásakor az időnek van meghatározó szerepe. Egyébként a vállalkozás eszközeinek 
besorolása a vállalkozó feladata.  
 
 

3.1.1  A befektetett eszközök főbb csoportjai 
 

Immateriális javak  
 
Az immateriális javak közé a vagyoni értéket megtestesítő, forgalomképes jogok, 

értékek tartoznak, amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan a számviteli törvény 
megfogalmazása szerint legalább egy éven túl szolgálják. Az ebbe a csoportba tartozó 
javak, eszközök nem tárgyiasultak, legfeljebb dokumentációkból határozható meg 
aktiválandó értékük. 
Az immateriális javak csoportosítása; 

- vagyoni értékű jogok, 
- üzleti vagy cégérték, 
- szellemi termékek 
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
- az alapítás – átszervezés értéke. 

 
Vagyoni értékű jogok 

 
A vagyoni értékű jogok általában ingatlanhoz kapcsolódó, de nem a tulajdonból 

származó jogokat testesít meg. Ilyenek pl. 
- a bérleti jog 
- a szorgalmi jog 
- a koncessziós jog 
- a védjegy 
- a földhasználat 
- a haszonélvezeti jog. 

 45



 
Üzleti vagy cégérték 

 
Üzleti vagy cégérték beszerzési árán megvásárolt társaságért, fizetett ellenérték és a 

megvásárolt társaság, vállalat eszközeinek értékéért fizetett ellenérték. 
Az üzleti vagy cégérték olyan értékkategóriát képvisel, melyet valamely vállalkozás 
bevezetettségének állapota, üzleti pozíciója, hírneve jövedelmezőségének és 
forgalmazott termékeinek színvonala, pénzügyi stabilitása és egyéb tényezők 
határoznak meg. 
 

Szellemi termékek 
 

Ebbe az eszközcsoportba tartoznak a vásárolt, vagy saját előállítású szellemi 
alkotások, mint  

- a találmány 
- az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta  
- a védjegy 
- a szerzői jogvédelemben részesülő javak 
- szoftver termékek 
- know-how és a gyártási eljárások 

 
Kísérleti, fejlesztési aktivált értéke 

 
Ez az eszköz – kategória a jövőben hasznosítható, de az elszámolás időszakában 

még befejezetlen jövőbeni szellemi értéket fejez ki. 
A kutatás – kísérleti fejlesztés fogalmi körébe tartozónak tekinthető: 

- az alapkutatás 
- az alkalmazott kutatás 
- a kísérleti fejlesztés 
- a gyártmány – termék – kutatás, szolgáltatás fejlesztés, a prototípus 

előállítása, kipróbálása 
- a külső – és belső szabadalom, licenc, know – how, szolgálati találmány 

megvásárlása. 
 

Alapítás – átszervezés aktivált értéke 
 

Alapítás – átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, 
megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos 
költségek mutathatók ki. 
 
 

3.1.2  Befektetett tárgyi eszközök 
 

A tárgyi eszközök ( ingatlanok, gépek, felszerelések, járművek ) a vállalati vagyon 
kevésbé mobil, naturális formában megtestesülő részét alkotják. A tárgyi eszközök 
olyan erőforrások, amelyek tartósan és több oldalról is hatnak a vállalat gazdálkodására, 
technikai színvonaluk döntően befolyásolja a másik alapvető erőforrásnak, a 
munkaerőnek a termelékenységét is. A tárgyi eszközök mint a legfontosabb 
munkaeszközök behatárolják a vállalat tevékenységét és az előállított termékek, 
szolgáltatások minőségét is. 
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Azokat az anyagi eszközöket ( szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, 
egyenruha, védőruha ) amelyek a vállalkozási tevékenységet egy évnél rövidebb ideig 
szolgálják, használatba vételükig nem a tárgyi eszközök, hanem készletenként a 
forgóeszközök között kell kimutatni. 
Tehát a befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a 
rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább egy éven túl – 
szolgálja. 
A törvény megengedi, hogy az 50.000-Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi 
eszközök beszerzési vagy előállítási költsége – a vállalkozó döntésétől függően – a 
használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámolható. 
 
 

3.1.3  Tárgyi eszközök csoportosítása 
 

Ingatlanok 
 

Ingatlan a föld és minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban 
létesítettek. 
 
A föld rendeltetését tekintve: 

a) termőföld 
b) építmény elhelyezésére szolgáló föld 
c) különleges rendeltetésű föld 
d) hasznosításra alkalmatlan föld lehet.  

 
Az ingatlanok további csoportja; építmények, ültetvények, telkek erdő. 
 

Építmény: mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított ingatlan 
jellegű műszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való 
egybeépítés (alapozás) révén jöhet létre (válhat ingatlanná) a talajtól csak anyagaira, 
szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el. 
 
Az építmény fogalmába tartoznak azok a víz – villany – gáz – és csatornázási 
vezetékek, központi fűtési, szellőzési berendezések és felvonók, amelyek az építmény 
szerkezeteibe beépítve, annak használhatóságát és ellátását biztosítják. 
 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 
 
 A vállalkozási tevékenységet tartósan és közvetlenül szolgáló berendezések, gépek, 
járművek. 
Csoportosítva:  

- gépek, erőgépek, erőművi berendezések 
- műszerek 
- szerszámok 
- szállítóeszközök, hírközlő berendezések 
- számítástechnikai eszközök 
- járművek 
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Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

 
A vállalkozási tevékenységet tartósan, de közvetett módon szolgáló 

berendezések, felszerelések, járművek, tárgyi eszközök közé tartozó csoportja sorolandó 
ide. 
 
Csoportosítva: 

- irodai berendezések 
- számítástechnikai eszközök 
- járművek 
- konyhai berendezések, felszerelések stb. 

 
Beruházások: 
 
A számviteli törvény értelmében beruházásként kell kimutatni azt a  beszerzett, 
előállított (az előállítás folyamatában lévő) tárgyi eszközt, amely még nem került 
aktiválásra, üzembe helyezésre. (Aktiváláson a beruházás beszerzését, előállítását 
követően, az üzembe helyezés után történt nyilvántartásba vételt értjük). 
 

Beruházásokra adott előlegek 
 

A beruházásokra adott előlegeket a tárgyi eszközök között kell kimutatni 
mindaddig, amíg azzal a kedvezményezett (szállító, importőr stb.) el nem számolt. 
Beruházásokra adott előlegként tehát a beruházási szállítónak, importbeszerzésekre az 
importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt összegeket kell kimutatni. 
 
 

3.1.4  A tárgyi eszközök értéke 
 
A tárgyi eszközök létesítése – beszerzése – a vállalkozástól jelentős egyszeri 

költségráfordítást igényel. Egy-egy tárgyi eszköz létesítésének költségét a bekerülési 
költség, (bruttó érték) fejezi ki. A bekerülési költség az a  ráfordítás, amely a tárgyi 
eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében a használatba vételig 
felmerült. A bekerülési költség részét képezi; 

- az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 
- a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költség, 
- a beszerzéssel összefüggő közvetítői költségek, hatósági díjak, az adók – az 

ÁFA kivételével – vám, illeték, bizományi díj, 
- hitellel megvalósult beruházás (eszköz létesítés) esetében a hitelfelvétel után, 

az üzembe helyezésig felmerült kamat és biztosítási díj. 
 
Ha a használatban lévő tárgyi eszközökön olyan munkálatokat végeznek, amelyek 
eredményeként a tárgyi eszköz visszanyeri eredeti termelőképességét vagy élettartama 
növekszik, rendeltetése megváltozik, akkor e tevékenység költségeivel (felújítási 
költség) a tárgyi eszköz értékét növelni kell (értéknövelő ráfordítás). 
 
Bruttó értéken az eszköz megszerzésekori bekerülési költséget, maradványértéken, a 
kivonáskor, selejtezéskor még le nem írt értéket, nettó értéken pedig a bruttó érték és a 
kumulált amortizáció különbségét értjük. 
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3.1.4.1  A tárgyi eszköz aktiválása 

 
A tárgyi eszközök üzembe helyezését követően a tárgyi eszköz (beruházás) 

bekerülési értékét a vállalkozás könyveiben (a megfelelő számlákon) nyilvántartásba 
kell venni, azt aktiválni kell. 
A tárgyi eszköz aktiválásakor meg kell határozni a adott eszköz termelőképes használati 
idejét. A tárgyi eszköz használati idejének meghatározásakor egyaránt tekintettel kell 
lenni a tárgyi eszköz leterhelésével egyenes arányban változó fizikai elhasználódásra és 
a  műszaki fejlődés által befolyásolt gazdasági avulásra. Amennyiben a használati idő 
megállapításánál a gazdasági avulást figyelmen kívül hagyjuk, úgy a hatékonyabb, a 
termelőképesebb berendezés megjelenésének időpontjára nem térül meg a befektetett 
tőke.  
 
 

3.1.5  A tárgyi eszközök elhasználódása 
 

A tárgyi eszközök működésük során fokozatosan elhasználódnak (fizikai kopás) 
értékük folyamatosan csökken, (gazdasági avulás). Amortizáción, értékcsökkenési 
leíráson a tárgyi eszközök egy periódusra jutó értékrészét értik. Az amortizálás 
folyamata pedig a tárgyi eszköz bruttó értékének fokozatos felhasználása. 
 
Az amortizáció költséget jelent a folyó gazdálkodásban, ezért a gazdálkodás 
eredményének – árbevételének – az értékcsökkenés által okozott költséget is fedeznie 
kell. Ebben az esetben az amortizáció a tőkebefektető vállalkozó szempontjából egyben 
tőkemegtérülést is jelent, tehát az amortizáció folyamata a tárgyi eszközbe történt 
befektetés folyamatos megtérülését biztosítja. 
 
 

3.1.5.1 Amortizációs módszerek 
 

Az adott vállalkozás – vállalkozó feladata annak eldöntése, hogy a tárgyi 
eszközökbe és az immateriális javakba fektetett tőkét – meghatározott használati időn 
belül – milyen tőkemegtérülési, amortizációs módszer alkalmazásával nyerheti vissza.  
 
A következő amortizációs módszereket különböztethetjük meg: 
 
Lineáris, azaz egyenletes ütemű leírási módszer, lényege, hogy a tárgyi eszköz értéke az 
idő múlásával egyenes arányban csökken. 
 
Degresszív, azaz gyorsított ütemű leírási módszer. A tárgyi eszköz működési ideje alatt, 
a bekerüléstől a kivonásig az amortizációs értékösszegek időben csökkenő ütemű. 
 
Progresszív, azaz lassított ütemű leírási módszer. 
 
Évek száma a szerinti módszer, lényegében speciális gyorsított ütemű leírási módszer. 
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Példa az évek száma szerinti leírási módszer bemutatására: 
 
A tárgyi eszköz bekerülési értéke      10.000 
Termelőképes üzemidő               6 év 
A számítás módja, az évek számának összege (1+2+3+4+5+6)        21 
 
 

Számított értékrész  476
21

10000
=  

 
Évenkénti leírások: 

 
1 év 6*476 = 2856 
2 év 5*476 = 2380 
3 év 4*476 = 1904 
4 év 3*476 = 1428 
5 év 2*476 = 952 
6 év 1*476 = 476+4 

Számított összes leírás                       10000 
 
Az amortizáció – klasszikus felfogás szerint – a tárgyi eszközök pótlásának forrása. 
 
 

3.2  Befektetett pénzügyi eszközök 
 
 

A befektetett pénzügyi eszközöket – mint hosszú távú, egy éven túli – a befektetett 
eszközök csoportjába kell besorolni. 
Ide első sorban olyan befektetett pénzügyi eszközök tartoznak, amelyeket a vállalkozó 
azzal a céllal fektetett be más – más vállalkozásba, adott át más vállalkozásnak, hogy 
tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, 
irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. 

 
 
3.2.1  Részesedések 

 
Más gazdasági társaságban – vállalkozásban – tartósan befektetési céllal vásárolt 

üzletrész, cégvásárlás, vagyoni betétekért fizetett ellenérték tekinthető részesedésnek. 
Alapvető célja osztaléktípus jövedelem, vagy a társ vállalkozásban befolyásolási, 
ellenőrzési, irányítási lehetőséghez jutni. 
 
 

3.2.2  Értékpapírok 
 

Értékpapírok beszerzésén olyan hosszú távú pénzügyi befektetést értünk, amelyek 
legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozás elképzeléseit, s a befektetések után 
kamatot, részesedést kapjon. Ilyenek az államkötvények, vállalati kötvények, 
részvények stb. 
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3.2.3  Adott kölcsönök 

 
Olyan hosszú távú pénzügyi befektetések tartoznak ide, mint más vállalkozásnak és 

egyéb jogi személyeknek, forintban vagy devizában kölcsönadott pénzeszközök 
összege. A befektetésnek itt nem az osztalékhoz jutás a célja, hanem valamilyen tartós 
gazdasági kapcsolat biztosítása, vagy kamatjövedelem. 

 
 
3.2.4  Hosszú lejáratú bankbetétek 

 
A vállalkozás a gazdálkodás folyamán képződött szabad, forintban és devizában 

meglevő tőkéje kamatjövedelem ellenében különböző bankoknál helyezheti el. 
 
 

3.3  Forgóeszköz - gazdálkodás 
 
 
3.3.1  Forgóeszközök fogalma 

 
A materiális vagyontárgyak közül azokat, amelyek egy évnél rövidebb ideig 

szolgálják a vállalkozás tevékenységét forgóeszközöknek nevezzük. A forgóeszközökbe 
fektetett tőke egy éven belül visszatérül, tehát a vállalkozás rövid lejáratú eszközei közé 
tartozik. A forgóeszköz a gazdálkodás változékony elemei – szemben a tárgyi 
eszközökkel – így a gazdálkodás szempontjából a napi alkalmazkodás eszközeit is 
jelentik. Tehát a forgóeszközök közé sorolható minden olyan eszköz, amely a 
vállalkozás céljait nem tartósan és folyamatosan, hanem  egy évnél rövidebb ideig 
szolgálja. Kifejezhetjük úgy is, hogy minden olyan eszköz, amely élettartamában nem 
éri el az egy éves elhasználódási időt, ide tartozik. 
 
 

3.3.2  A forgóeszközök csoportosítása 
 

A törvény a forgóeszközöket négy alcsoportba tagolja: 
- készletek állománya 
- követelések 
- értékpapírok 
- pénzeszközök 

 
Készletek 
 
Olyan eszközök, amelyek egy – egy termelési folyamatban vesznek részt és a 
tevékenység folyamán eredeti alakjukat elvesztik. 
 A készletek eredetük szerint származhatnak 

- vásárlásból 
- saját termelésből, saját előállításból. 
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Vásárolt készletek, további feldolgozásra, megmunkálásra, beépítésre, felhasználásra 
kerülő 

- alapanyag 
- segédanyag 
- irodaszer 
- munkaeszközök 
- alkatrészek stb. 

 
Változatlan formában és tartalommal tovább értékesítésre kerülő; 

- áruk 
- göngyölegek 
- alvállalkozói teljesítmények. 

 
Saját termelésű készletek; 

- befejezetlen termelés 
- félkésztermékek 
- késztermékek. 

 
Követelések 
 
A vállalkozás követelései az adósok olyan elismert tartozásai, melyek megfizetésének 
esedékessége legfeljebb egy éven belül bekövetkezik. 

 
Vevő követelések 
- áru értékesítés, szolgáltatás teljesítés ellenértéke, 
- ki nem fizetett ellenérték 

 
Váltó követelések 
 

- Vevők esedékes fizetési időpontban ki nem fizetett tartozásai helyett adott, a 
megjelölt helyen, megjelölt időpontban készpénzre váltható igérvény. 

 
Alapítókkal szembeni követelések 

- be nem fizetett alaptőke 
- veszteséges gazdálkodás esetén keletkezett tőke hiány pótlására be nem 

fizetett összeg. 
 
Egyéb követelések 
 

Állammal szembeni követelések, adó visszatérítés előzetesen felszámított ÁFA 
többlet befizetés, igényelt támogatás. 
 
Munkavállalók tartozásai, úti előleg, üzemanyag vásárlás, lakásépítési kölcsön egyéven 
belüli esedékes törlesztő részlete 

- rövidlejáratú kölcsön 
- kártérítési tartozás 
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Értékpapírok 
Egy évnél rövidebb ideig tartó befektetésre, alapvetően tovább értékesítés, forgatás, a 
névérték ill. a vételár és az eladási érték különbözetéből származó árfolyam nyereség 
kedvéért vásárolt értékpapír. 

- Eladásra vásárolt kötvények 
- Visszavásárolt saját részvények 
- Eladásra vásárolt részvények 
- Egyéb eladásra vásárolt értékpapírok 

(kincstárjegy, pénztárjegy, letéti jegy, záloglevél) 
 
Pénzeszközök: 
Pénztári készletek:  

forint 
valuta 
csekkek  

pénzkészlet

 
 

Bankszámlák:  
- elszámolási betétszámlák 
- deviza betétszámlák 

 
 

3.3.3  A forgóeszközök nagysága 
 

A forgóeszköz-állomány nagysága elsősorban az értékesítés függvénye. A növekvő, 
vagy csökkenő értékesítés hasonló irányú változást okoz a forgóeszközökben is. 
 
A vevő állomány (kintlévőség) nagysága függ többek között; 

- a fizetés módjától 
- a forgalom (a hitelre való eladás) nagyságától 
- az értékesítés szezonalitásától 
- a termék romlandóságától 
- az eladási feltételektől 
- a konkuráló cégek hitelpolitikájától és a követelések behajtásakor követett 

magatartástól 
 
A készletekbe irányuló befektetést meghatározza 

- a termelési folyamat hossza és technikai összetétele, 
- a végtermék romlandósága vagy tartóssága, 
- a beszerzési és értékesítési piac bizonytalansága, 
- a készlettartás költségei, 
- a készletezési politika stb. 

 
 

3.3.4  A forgóeszköz gazdálkodás hatékonyságának mérése 
 

A vállalkozás eredményessége érdekében vizsgálni szükséges, hogy milyen 
hatásfokkal használják forgóeszközeiket. A forgóeszköz – arányos forgalom hányadosa 
azt méri, mennyire hatékony a forgóeszköz teljes állománya az árbevétel növelésében. 
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A forgási sebesség egyenes mutatója: 

F
ÁS =      

ahol 
 
S = az időszak alatt elért fordulatok száma 
Á= a adott időszak forgalma, árbevétele 
F= az adott időszak átlagos forgóeszköz állománya. 
 
A forgási sebesség mutatója azt mutatja meg, hogy az adott periódusban hányszor térül 
meg a forgóeszközökbe fektetett tőke az árbevételből. A forgási sebesség fokozása a 
pénzáramot növeli, ami felhasználható újabb befektetésekben, tehát visszaáramoltatható 
a jövedelemképzés folyamatába.  
Amennyiben ismerjük a forgási sebesség mutatóját, valamint a gazdálkodás 
időintervallumát, meghatározhatjuk a termelés ciklus idejét, illetve egy fordulat 
időigényét. 
 
Pl. a gazdálkodás vizsgált ideje: I. negyedév 
 
 
S = 6  
 

Egy fordulat időigénye: 15
6

90
= nap 

 
 
 

3.4  A vállalat logisztikai rendszere 
 
 

Az anyagi áramlásokkal és a készletekkel, valamint a hozzájuk közvetlenül 
kapcsolódó vállalati tevékenységekkel a vállalati logisztika foglalkozik. A logisztika az 
a vállalati tevékenység, amely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok zavartalan 
lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a 
szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre 
álljanak. 
 
 

3.4.1  A vállalat logisztikai rendszere 
 
 

3.4.1.1  A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 
 

A legtöbb vállalkozásban rendszeresen megvalósulnak anyagi természetű 
folyamatok. Ezek szerepe azonban a vállalkozás tevékenységében eltérő lehet. A 
termelő vállalkozásban pl.: alapvetően anyagok fizikai vagy vegyi átalakulása megy 
végbe, helyváltoztatással összekapcsolva. A szállítási és kereskedelmi vállalat 
tevékenységének középpontjában is anyagi folyamatok, anyagok áramlása,  
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helyváltozatása áll. Egyes szakágazatokban vállalaton belül az anyagi folyamatok 
inkább kiegészítő szerepet töltenek be. Anyagi folyamatok természetesen nemcsak  
vállalaton belül, hanem vállalatok között is megvalósulnak, a vállalkozás működésének 
ez általában természetes feltétele. A vállalat ezeken az anyagi folyamatokon keresztül 
kapcsolódik be a nemzetgazdaság anyagáramlási rendszerébe. A különböző anyagi 
folyamatok gyakran megszakadnak térben és időben, ennek fizikai és gazdasági okai 
egyaránt lehetnek. A térbeli és időbeli elkülönülés áthidalására a szakadási pontokon 
készletet, a termékek bizonyos állományát kell felhalmozni. 
 
Az anyagi áramlásokkal és a készletekkel, valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó 
vállalati tevékenységekkel a vállalati logisztika foglalkozik. A logisztika az a vállalati 
tevékenység, amely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok zavartalan lebonyolításához 
szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő 
mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. 
 
A logisztika lényegét gyakran az ún. „7M” definícióval szokták jellemezni. Ezek szerint 
a logisztikának azt kell biztosítani, hogy a  

• megfelelő termék, 
• megfelelő minőségben, 
• megfelelő állapotban, 
• megfelelő helyen, 
• megfelelő időben, 
• megfelelő felhasználónak, 
• megfelelő költségen álljon rendelkezésre. 

 
 

3.4.1.2  A logisztikai rendszer szerkezete 
 

A logisztika az értékesítés, a termelés és a beszerzés folyamataiban egyaránt 
lényeges szerepet tölt be. 
Ennek megfelelően a logisztikai rendszer három részre tagolható: 
 

1. A beszerzési logisztika, amelynek funkciója a vállalat számára szükséges 
anyagok, alkatrészek, stb. külső forrásokból való biztosítása, vagyis a folyó 
termelés anyagi inputjainak beszerzése. 

 
2. A termelési logisztika, amely a termelési folyamaton belüli anyagellátási 

feladatokat oldja meg, gondoskodik a különböző termelési fázisok között áramló 
termelésközi készletekkel való gazdálkodás tevékenységeinek ellátásáról. 

 
3. Az értékesítési logisztika, amelynek funkciója a vevői igények kielégítésének 

technikai lebonyolítása. Ide tartozik a marketing csatorna a maga fizikai 
folyamataival és általában a fogyasztók kiszolgálásának térben és időben való 
technikai megvalósítása. 

 
A logisztikai rendszer mindegyik részénél összetett anyagi folyamatokat kell 
lebonyolítani és készletezési funkciókat kell ellátni. Ehhez sokirányú információkra van 
szükség és gondoskodni kell az egész összehangolt működésének irányításáról. Ennek 
megfelelően a logisztika rendszer szerkezete összetett képet mutat. 
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A vállalati logisztikai rendszer szerkezete 

 
 Beszerzési 

logisztika 
Termelési 
logisztika 

Értékesítési 
logisztika 

Készletezés Anyagok és 
vásárolt alkatrész 
készletek 

Félkész termékek 
és befejezetlen 
termelés 

Késztermék 
készletek 

Anyagi 
folyamatok 

Beszállítások Vállalaton belüli 
anyagmozgatás 

Kiszerelés, 
kiszállítások 

Információ Beszerzési 
információs 
folyamatok 

Termelésirányítás
i információs 
folyamatok 

Értékesítési 
információs 
folyamatok 

S
Z
Á
L
L
Í
T
Ó
K 

→ 

Irányítás Az anyagi, készletezési és információs folyamatok 
összehangolt irányítása a beszerzés, a termelés és az 
értékesítés területén 

→

V
E
V
Ő
K

8. sz. táblázat 
 
 
A logisztikai rendszer alapvetően két kritérium alapján minősíthető: az egyik az általa 
nyújtott szolgáltatások színvonala, a másik pedig a működésének a költségei. A 
logisztikai szolgáltatás színvonalát három tényezővel lehet jellemezni: 
 

1. A rendelkezésre állás a logisztikai rendszernek azt a képességét fejezi ki, 
hogy kielégítse a vele szemben jelentkező igényeket. Ez a rendszer 
készenléti állapotát mutatja meg vagyis azt, hogy mennyire képes 
követni a termelési és értékesítési igények változásait. 

 
2. A kiszolgálási idő az az időtartam, amely az igény jelentkezése és annak 

kielégítse között eltelik. Ez a mutató a logisztikai rendszer reakcióidejét 
tükrözi. A kiszolgálási idő a rendelkezésre állás színvonalától, valamint 
az igények kielégítésétől függ. Minél kedvezőbb a rendelkezésre állás 
színvonala, annál rövidebb lehet a kiszolgálási idő. 

 
3. A kiszolgálás minősége azt mutatja meg, hogy a logisztikai rendszer a 

felmerülő igényekre és problémákra megfelelő szolgáltatásokat, illetve 
megoldásokat nyújtott-e.  A kiszolgálás jó minősége  - egyebek között – 
feltételezi, hogy a vevő olyan árukat kapjon, amely rendelési 
specifikációjával minden tekintetben összhangban van, továbbá, hogy a 
vevő esetleges speciális igényeit megértően kezeljék, hogy a váratlan 
problémákra rugalmasan reagáljanak, stb. 

 
A logisztikai rendszer működési költségei sok elemből állnak és többféleképpen 
csoportosíthatók. Az egyik csoportba a logisztika fizikai folyamataihoz kapcsolódó 
költségek tartoznak. Ilyenek pl. a szállítás, a tárolás, az anyagmozgatás és a csomagolás 
költségei. A költségek másik csoportját a logisztika irányítási, információs és ügyviteli 
ráfordításai alkotják. Indokolt lehet a logisztikai rendszer költségei között a „hiány” 
költségeit is számításba venni. A hiány költségei annak következtében merülnek fel, 
hogy a logisztikai rendszer valamilyen igényt nem képes megfelelően kielégíteni. Ilyen 
természetű költsége lehet pl. a késedelmi kötbér, az állásidőre fizetett munkabér, vagy a  
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rendkívüli beszerzés többletköltsége. A logisztikai rendszer két értékelési kritériuma : a 
szolgáltatási színvonal és a működési költség egymással összefügg és változásuk iránya 
általában ellentétes. A szolgáltatási színvonal emelése pl. többnyire a költségek 
valamilyen mértékű emelésével jár, bár a hiányköltségeknél ez esetben csökkenés is 
bekövetkezhet. 
 
 

3.4.2 A vállalati logisztika stratégiai kérdései 
 

A logisztikai rendszer alapvető elemeinek a meghatározása és fejlesztése a vállalat 
stratégiai kérdései közé tartozik. 
 
A beszerzéssel kapcsolatos stratégiai téma a szállítók kiválasztási elveinek, a 
szállítókkal szembeni alapvető igényeknek a meghatározása pl. a szállítások 
gyakoriságával, a minőséggel, vagy a szállításokat kísérő szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. A vállalatnak döntenie kell, hogy a fontosabb beszerzési irányokban egy 
szállítót vesz – igénybe, vagy a rendelési mennyiséget megosztja több szállító között. A 
vállalatnak gyakran mérlegelnie kell a „venni, vagy gyártani” alternatívát is. El kell 
dönteni – alapvetően gazdaságossági megfontolások alapján – hogy valamely 
részegységgel kapcsolatban felmerülő igényt saját gyártás útján, vagy pedig külső 
beszerzéssel elégít – ki.  
 
Az értékesítés és a fizikai elosztás is számos stratégiai kérdésre igényel választ. A 
vállalatnak el kell döntenie, hogy rendelésre vagy készletre gyárt-e. Rendelésre 
gyártásra a vállalat akkor rendezkedhet be, ha a termelési folyamat elkezdésekor a vevő 
személyét ismeri. A készletre gyártásra az jellemző, hogy a rendelést előre jelzett 
kereslet alapján folytatják, a vevőket konkrétan nem ismerik. Egyes termékfajtáknál a 
technológiai és a termék fizikai jellemzői eleve meghatározzák a választ e kérdésre. Sok 
esetben pedig a vállalatnak a piaci viszonyok mérlegelése alapján kell döntenie. Minél 
élesebb a verseny a piacon, annál fontosabb a vevők gyors kiszolgálása, ami a vállalatot 
arra ösztönzi, hogy nagyobb arányban termeljen készletre a gazdaságilag ésszerű 
határok között. 
 
A vállalatnak továbbá meg kell határoznia a készletezési pontok számát, helyét és a 
közöttük működő szállítások rendszerét. A raktárok száma, elhelyezése jelentős 
mértékben attól függ, hogy a termelő vállalat közvetlenül a fogyasztókhoz szállít, vagy 
közvetítőket vesz igénybe. A raktárhálózat elhelyezése lehet piacorientált, vagy 
termelőorientált. A piacorientált raktárhálózat a jelentősebb felvevő piacokhoz 
illeszkedik. A termelőorientált raktárhálózatot a gyártóhelyek közelségébe telepítik. 
Adott vállalat természetesen ezt a két elhelyezési módot kombinálhatja; raktárainak 
egyik részét  a felvevő piacok, másik részét pedig a gyártók közelségében helyezheti el. 
A raktárak elhelyezésével összefüggésben meg kell határozni a szállítási módokat 
vagyis azt, hogy a lehetséges megoldások közül (vasút, közút, légiút, csővezetékes 
szállítás, vízi szállítás) a vállalat melyeket, milyen kombinációban kívánja alkalmazni.  
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A logisztikai stratégia fontos elemét képezik a készletezési stratégiai kérdések. A 
vállalati készletgazdálkodásnak az a funkciója, hogy biztosítsa az anyagi folyamatok 
zavartalanságát a gazdaságossági követelmények érvényesítésével. A 
készletgazdálkodással kapcsolatban három stratégiai tényezőt célszerű kiemelni, 
amelyek a követezőek: 
 

1. A készletbe befektetett tőke nagysága. A vállalkozás számára hatékonysági 
szempontból fontos, hogy a célszerűnél sem több, sem kevesebb tőkét ne 
fektessen a készletekbe. Valójában a készletek a megtérülési folyamatból 
időlegesen kivont eszközöknek tekinthetők, amelyek növelése a megtérülési idő 
hosszabbodását idézheti elő. Másfelől azonban a készletszint racionális növelése 
elősegítheti az anyagi folyamatok jobb kiszolgálását, ami a megtérülési 
folyamatot kedvezően befolyásolhatja. Az alapkérdés az, hogy a készletek 
növelésére fordított befektetés biztosítja- e a kiszolgálási szint olyan 
emelkedését, amely a vállalat számár gazdaságilag előnyös. 

 
2. A készletezési rendszert úgy kell alakítani, hogy az megfelelő feltételeket 

biztosítson a vállalat számára a rugalmas működéshez. A készleteknek ezt a 
működési módot a vállalat és külső környezet kapcsolataiban, valamint a belső 
folyamatokban egyaránt meg kell alapozni. 

 
3. A vállalat számára nemcsak az fontos, hogy a készletekkel kapcsolatos egyszeri 

tőkeráfordításait gazdaságilag ésszerű határok között tartsa, hanem az is, hogy a 
készletekkel kapcsolatos folyamatos ráfordítások szintje minél alacsonyabb 
legyen. A folyamatos ráfordítások színvonala egyfelől a beszerzési, termelési, 
értékesítési folyamatok szervezésével befolyásolható, másfelől pedig az egyes 
termékekből tartandó készletek szintjével függ össze. A folyamatos ráfordítások 
csökkenésének lehetőségei ezért igen sokfélék. 

 
 

3.4.3 A vállalati logisztikai rendszer működése 
 

A vállalkozásoknál a készletek két nagy csoportját különböztetjük meg, a vásárolt 
készleteket és a saját termelésű készleteket. A vásárolt készleteket az anyagok és az 
áruk alkotják. 
Az anyagok olyan munkatárgyak, amelyek a termékelőállítás, vagy szolgáltatásnyújtás 
során megjelenési formájukat általában elveszítik, értékük az előállított termék, vagy 
szolgáltatás értékében jelenik meg. 
 
Az anyagok főbb fajtái a következők: 

• A nyers-és alapanyagok olyan munkatárgyak, amelyek az előállított termék, 
vagy szolgáltatás lényeges részét képezik és a termékben, vagy a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan eredeti, vagy átalakult formában megtalálhatók. 

• A segédanyagok lehetővé teszik a termék létrehozását, vagy értékesítését. 
Esetenként a segédanyagok a terméket sajátos tulajdonsággal látják el, vagy 
külső megjelenési formáját változtatják meg. 

• Az üzemanyagok olyan munkatárgyak, amelyek a munkaeszközök 
üzemeltetéséhez szükségesek. A fűtőanyagok technológiai, energetikai, 
gazdasági célokat szolgáló, hőfejlesztésre alkalmas anyagok. 
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• A fenntartási anyagok a vállalati eszközállomány javításához, karbantartásához, 

az elhasználódott alkatrészek és tartozékok cseréjéhez kerülnek felhasználásra. 
Az egyéb anyagok csoportjába soroljuk pl. a csomagoló anyagokat, 
irodaszereket és a munkaruhákat. 

 
Az áruk olyan termékek, amelyeket a vállalat változatlan állapotban való továbbadás 
céljából szerzett be. 
 
Saját termelésű készletnek azok a készletelemek minősülnek, amelyeket a vállalat maga 
állított elő, maga termelt meg. A saját termelésű készletek közé 

• a befejezetlen termelés, 
• a félkész termékek, valamint 
• a késztermékek taroznak. 

 
A befejezetlen termelés csoportjába azok a megmunkálás alatt lévő, további 
megmunkálásra váró termékek tartoznak, amelyeken már legalább egy érdemi 
műveletet elvégeztek. Félkészterméknek tekintünk minden olyan terméket, amely a 
vállalatnál egy teljes megmunkálási folyamaton keresztül ment, félkésztermékként 
raktárra vették, illetve raktárra vehető. A késztermék a vonatkozó műszaki feltételeknek 
megfelelő, minőségi átvétel után raktárra vett, illetve késztermékként értékesíthető 
termék. A készletgazdálkodás területén számos készletfogalmat alkalmaznak. Ilyenek a 
biztonsági készlet, a folyókészlet, az átlagkészlet, a maximális készlet és a jelzőkészlet. 
 

• A biztonsági készlet olyan készletmennyiség, ami alá a készletszint tartósan nem 
süllyedhet. E készletfajta egyfelől a készletellátás zavarainak, pl. szállítói 
késedelmeknek az áthidalására, másfelől a készlefelhasználás előre látható 
megnövekedésének fedezéséhez használható fel. Abban az esetben, ha a 
készletfajtából valamennyit felhasználnak, azt vissza kell pótolni. A biztonsági 
készlet az utánpótlási késedelem tapasztalatai adatai, valamint a napi 
felhasználás alapján, vagy becslés útján állapítható meg. 

 
• A folyókészletnek az a rendeltetése, hogy két utánpótlási időpont között 

biztosítsa az anyagellátást. A folyókészlet nagyságát az utánpótlási idő és a napi 
készletfelhasználás határozza meg. 

 
• Az átlagkészlet a biztonsági készlet és a folyókészlet felének az összege. A 

vállalatnál adott készletből átlagosan ennyi található, amennyiben utánpótlási 
késedelem nem következik be és a felhasználás egyenletes. 

 
• A maximális készlet a folyókészlet és a biztonsági készlet összege. A készlet e 

szint fölé tartósan nem emelkedhet. 
 

• A jelzőkészlet a készletek olyan szintje, amelynek az elérésekor gondoskodni 
kell az utánpótlásról. E készletfajta értéke úgy állapítható meg, hogy az 
utánpótlási időt (napokban kifejezve) szorozzák a napi felhasználással és ehhez 
hozzáadják a biztonsági készletet. 
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A készletgazdálkodásban lényeges szerepet töltenek be a készletnormák, amelyek a 
készletek megengedő szintjét határozzák meg. A készletnormák kifejezési módjuk 
szerint lehetnek: 

• időnormák, ahol a norma azt tükrözi, hogy a megállapított készlet hány napi 
felhasználás fedezéséhez elegendő, 

• mennyiségi normák, amikor a készletmennyisége természetes mértékegységben 
adják meg, 

• értékbeni normák, amelyek azt - jelzik, hogy a készletekben milyen pénzösszeg 
köthető le. 

 
A készletnormák továbbá lehetnek folyónormák és tervnormák. A folyónormák azt 
határozzák meg, hogy adott időszakban a termelési és forgalmi folyamatok tényleges 
ellátásához a készletek milyen szintjét kell biztosítani. A tervnormák a tervezési 
folyamatban készülnek és jövőbeni, számításba vett feltételekre irányozzák elő a 
készletek kívánatos szintjét. 
 
A készletgazdálkodás megfelelő működéséhez anyagnormákra is szükség van. A 
termelés anyaggal kapcsolatos igényeinek kielégítése anyagnormák felhasználásával 
történik. Az anyagnormáknak két alapváltozata ismeretes: az egyik az 
anyagfelhasználási norma, a másik az anyagkihozatali norma. Az anyagfelhasználási 
normák azt szabályozzák, hogy egy termékegység előállításához adott anyagféleségből 
mennyi használható fel. Az anyagkihozatali norma pedig azt határozza meg, hogy 
egységnyi anyagból milyen termékmennyiséget kell előállítani. 
 
Az anyagnorma lehet nettó, bruttó és beszerzési norma. 
 

• A nettó norma a termék előállításához elméletileg szükséges anyagmennyiséget 
fejezi ki. Ez az anyagmennyiség kerül be ténylegesen a gyártmányba. 

 
• A bruttó norma az az anyagmennyiség, amely a gyártmány előállításához 

közvetlenül szükséges. A bruttó norma a termékbe ténylegesen bekerülő 
anyagmennyiség, vagyis a nettó norma mellett tartalmazza az előállítás során 
keletkező hulladékot, veszteségeket is. Az anyagkihasználási mutató a termék 
nettó és bruttó anyagfelhasználási normájának hányadosa. 

 
• A beszerzési norma azt az anyagmennyiséget határozza meg, amelyet a termék 

előállításához be kell szerezni. A beszerzési norma a bruttó norma elemein kívül 
tartalmazza a szállítási, tárolási veszteségeket is. 

 
Az anyagnormák megállapíthatók becsléssel, műszaki–gazdasági számításokkal és 
statisztikai módszerrel. Az anyagnorma becslés útján való megállapítása olyan eljárás, 
amelynek megalapozottsága erősen korlátozott. Főként alacsony tömegszerűség 
feltételei között kerülhet sor az alkalmazására, továbbá akkor, ha megalapozottabb 
norma elkészítéséhez nincs elegendő idő, vagy szakmai kapacitás. Az anyagnorma 
műszaki-gazdasági számítások útján a gyártás műszaki előkészítése keretében, a 
gyártmány és a technológia tervezése során kerül meghatározásra. Ebben az esetben az 
anyagnormázás kiinduló alapját műszaki paraméteren képezik. Az anyagnormák 
statisztikai adatait tekintik kiinduló alapnak. Ilyen anyagnormák készítésre és 
alkalmazására akkor  
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kerülhet sor, ha a tárgy időszak körülményei nem térnek el lényegesen az alapul vett 
időszak feltételeitől. 
 
Jellegzetes mutató e tárgykörben a fajlagos anyagfelhasználás, amely az 
anyagfelhasználás és az előállított termékenység természetes mértékegységben 
kifejezett hányadosa. E mutató azt tükrözi, hogy adott termékhez fizikai 
mértékegységbe kifejezve mennyi anyag kerül felhasználásra. 
 
A vállalati készletgazdálkodás a maga anyagi folyamataival és gazdasági hatásaival a 
vállalati működés számos területét érinti. Így pl: 
 

• A készletezés a marketing területén a fogyasztó orientált marketing 
megvalósításának fontos feltétele. 

 
• A termelési folyamatok inputjai és outputjai készletekkel vannak 

összefüggésben. Továbbá a termelési folyamatokban, valamint a termelési 
folyamat egyes fázisai között is készletek találhatók. 

 
• A készletezésnek fontos pénzügyi összefüggései vannak. A készletezési 

tevékenység egyfelől vállalati pénzeszközök egyik befektetési terület, másfelől a 
folyamatos ráfordítások lényeges területe. 

 
A vállalati készletgazdálkodás működése részben vállalati szinten, az összes anyagi 
folyamatot átfogva, részben az egyes készletfajták, részben pedig az egyes termékek 
szintjén vizsgálható. Vállalati szinten elsősorban azt kell meghatározni, hogy a 
készletezési rendszer működéséhez milyen készletszintre van szükség, továbbá fel kell 
tárni a pénzügyi finanszírozási lehetőségeit, gondoskodni kell a források biztosításáról. 
Ez a vállalat készletezési és pénzügyi szervezetei között megfelelő egyeztetetést, 
együttműködést igényel. 
 
Az egyes készletfajták, valamint a termékek szintjén a készletezési kérdések megoldása 
jelentős mértékben eltérő, aszerint, hogy milyen a készletre vonatkozó igények 
egymáshoz való viszonya. Ebből a szempontból megkülönböztethetünk függő és 
független keresletű készleteket. 
 
Függő keresletűnek azokat a készleteket nevezzük, amelyek a termelési vagy 
értékesítési folyamatban csupán együttesen – többnyire meghatározott arányban – 
használhatók fel. 
Független keresletűnek pedig azokat a készleteket nevezzük, amelyeknél a felhasználás 
nincs közvetlen kapcsolatba más készletek felhasználásával. 
 
A független keresletű készleteknél a vállalati készletgazdálkodás alapvető feladata, a 
készletszint szabályozása; annak biztosítása, hogy a készlet az igényekhez képest ne 
legyen sem túl sok, sem túl kevés. Gyakori közelítés szerint a készletek megfelelő 
szabályozása a beszerzésre vonatkozó helyes döntésekkel valósítható meg. A 
beszerzésekkel kapcsolatban az alapkérdések; mikor és mennyit célszerű rendelni. Ezzel 
kapcsolatban számos megoldás, mechanizmus alakítható ki. 
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A „mikor rendeljünk” kérdésre két alapválasz adható: 

• előre rögzített időközönként adjuk fel a rendeléseket, 
• a rendelés időpontjáról akkor döntünk, amikor a készlet valamilyen szint alá 

csökken. 
 
A „mennyit rendeljünk” kérdésre szintén két alapválasz adható:  

• előre rögzített a rendelési tétel nagysága, 
• olyan mennyiséget kell mindig rendelni, hogy beérkezés után a készletet egy 

előre meghatározott szintet érjen el. 
 
Előbbiek alapján alakultak ki a készletgazdálkodási modellek alapváltozatai, amelyek a 
fenti változók lehetséges kombinációira épülnek. Elvileg a következő négy alapváltozat 
különböztethető meg: 
 

• A rendelési időkhöz és a rendelt mennyiség is állandó. 
 
• A rendelési időkhöz állandó, beérkező rendelés pedig a készlet egy 

meghatározott szintre tölti fel. 
 

• Mindig akkor rendelünk, amikor a készlet egy meghatározott szintre csökken, a 
rendelési mennyiség állandó. 

 
• A készletek bizonyos szintre történő csökkenése esetén azokat egy 

meghatározott szintre tölti fel. Itt sem a rendelési időkhöz, sem a rendelési 
mennyiség nem állandó. 

 
E készletgazdálkodási mechanizmusok az anyagáramlási folyamatokból egy fontos 
ismérvet, a rendelést emelik ki. A készletezés egyéb összetevőit csupán közvetve 
érintik. 
A függő keresletű készletekkel való gazdálkodás összetett feladat, amelyre sokféle 
módszer alakult ki. Az egyik megoldás az ún. anyagszükséglet tervezési rendszer 
(Material Requirements Planning, MRP), amelynek céljai a következők. 
 

• A készletszint szabályozása a készletek beérkezésének megfelelő ütemezése 
útján. 

• A készletgazdálkodás hatékonyságának javítása a készletszint szabályozás 
révén. 

 
Az MRP egységes rendszerként kezeli a beszerzés- készletezés- termelés folyamatait. 
Lényeges jellemzője, hogy az értékesítésből, a végtermék iránti keresletből indul ki. 
Ebből visszafelé haladva határozza meg a termelési tervet és az ahhoz szükséges 
készletszintet a termelési vezérprogramot alapul véve, valamint az anyagjegyzék és a 
készletnyilvántartás felhasználásával. 
 
A termelési vezérprogram a termékcsoportokat tartalmazó termelési tervet bontja 
tovább és meghatározza, hogy az egyes termékekből milyen mennyiséget kell 
előállítani, milyen időbeli ütemezésben. Az anyagjegyzék egy adott termék 
összeállításának a módját mutatja meg az anyagfelhasználás oldaláról, leírja, hogy az  
 

 62



 
anyagok milyen rendszerben épülnek be a termékbe. Ezért az anyagjegyzéket beépülési 
fának is szokták nevezni.  
 
Az MRP működésében fontos szerepet tölt be a visszacsatolás, amely az értékesítés 
előrejelzett adatait és tényadatait juttatja vissza folyamatosan a rendszerbe, amely 
alapján a szükséges korrekciók megvalósulnak. Ily módon a készlet utánpótlás jól 
alkalmazkodik a késztermék iránti kereslet alakulásához. Az MRP átfogja a teljes 
készletgazdálkodási vertikumot és a szükséges korrekciókat rövid idő alatt képes 
megoldani. A rendszer alkalmazása elsősorban olyan vállalatoknál előnyös, ahol a 
gyártási folyamat összeszerelő jellegű, az éves termelési mennyiség viszonylag jelentős 
és a termék átfutási ideje rövid. 
 
 

3.4.4 A vállalati készletszint vizsgálata 
 

A készletezés gazdaságossági kérdéseivel sokféle közelítésben lehet foglalkozni, az 
eszközök között az egyszerű statisztikai módszereket éppúgy megtaláljuk mint a 
legbonyolultabbakat. 
 
A terjedelemváltozás mutatói. 
A készletek terjedelme kifejezhető természetes mértékegységben (súly, db. stb.) és 
értékben. A forgóeszköz gazdálkodás szempontjából azonban csak az értékbeni 
kifejezésnek van értelme. 
 
A készletek terjedelemváltozását be lehet mutatni időponti készletre vagy egy időszak 
átlagkészletére. 
 
A készletváltozás kifejezhető: 

- idősorral, 
- idősorral és az eltérések feltüntetésével, 
- viszonyszámokkal, 
- átlagos fejlődési együtthatóval, vagy annak százalékos formájával, 
- az átlagos fejlődési ütemmel. 

 
A növekedés átlagos mértéke úgy számítható ki, hogy az egymást követő időszakra 
kiszámítjuk a növekedés mértékét (az értékbeni változásokat) és abból egyszerű 
számítani átlagot számolunk. 
 
Pl. Egy vállalkozás 1999. évi 150 millió Ft értékű készletet  2003. évre 219,6 millió Ft-

ra nőtt. Ebben az esetben a növekedés átlagos mértéke évente 17,4 millió Ft (219,6-
150=69,6:4=17,4). 

 
A növekedés átlagos üteme azt fejezi ki, hogy évente átlagosan háromszorosára 
(együtthatós forma), vagy hány százalékkal (százalékos forma) nőtt a készletállomány. 
Az együtthatós forma kiszámításához a mértani átlagot használjuk fel, amely történhet 
az idősor láncviszonyszámai, illetve a bázisviszonyszám alapján. 
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Képletben: Fc= 1−n

o

n

K
K  

 
Fc = a növekedés átlagos üteme 
Ko= a készletidősor első vagyis bázis adata 
Kn= a készletidősor n-nedik, vagyis utolsó adata 
n= az idősor adatainak száma 
 
A készletösszetétel elemzése: 
 
A készletek összetételének vizsgálata elsősorban arra irányul, hogy az összes készleten 
belül, milyen arányt képviselnek az egyes készletfajták. Emellett az árukészleteken 
belül nem elhanyagolható az egyes cikkek, cikkcsoportok, illetve árucsoportok 
részarányának a vizsgálata sem. 
Az immobil cikkek vagy az összetételen belül a lassú forgású cikkek arányának 
növekedése külön finanszírozási igényt támaszt, ezért az immobil készletből sürgősen 
meg kell szabadulni. 
A készletek összetételének elemzése megoszlási viszonyszámokkal történik. 
A készlet összetételt kétféleképpen célszerű vizsgálni: 

- statikusan, egy időpontban 
- dinamikusan, időpontról-időpontra 

 
Indokolt megvizsgálni a készletek összetételét aszerint, hogy a teljes készletállományon 
belül 

- milyen hányadot képviselnek a saját termelésű készletek és a vásárolt 
készletek, 

- milyen hányadot képviselnek az anyagok, az áruk, a betétdíjas göngyölegek, 
a befejezetlen termelés, a félkész és késztermékek, az állatok, illetve az 
egyéb készletek (alvállalkozói teljesítmények, készletekre adott előlegek 
stb.) 

 
A forgási sebesség mint a készlet megtérülés mutatója. 
 
A készletforgás figyeléséhez, az ún. forgási sebesség mutatót használják, amely a 
legfontosabb valamennyi készletvizsgálati módszer közül. 
 
A fordulatszámban kifejezett forgási sebesség, azt mutatja meg, hogy a forgalom 
hányszorosa a készletek értékének. Ez viszont azt jelenti, hogy a vizsgált készlet az 
adott időszakában hányszor fordult meg, vagyis az időszakon belül hányszor kellett a 
készletet pótolni, az időszak áruforgalmának lebonyolításához. 
 

Képlet   
K
Af =  

        
 

f= forgási sebesség fordulatokban 
K az időszak készlete 
A= az időszak értékesítése (árbevétel). 
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Forgási nap, a napokban kifejezett forgási sebesség azt mutatja meg, hogy a vizsgált 
készlet az adott időszakban hány nap alatt fordul meg, vagyis hány nap alatt cserélődik 
ki teljesen. 
 

Képletben:   
f
nfn =  

 
 
n= az időszak napjainak száma 
fn= a forgási napok száma. 
 
A készletrugalmasság mutatói; a forgalom készletvonzatát jelzi, azt, hogy egy 
százalékos forgalomnövekedés, hány százalékos készletnövekedéssel jár együtt, vagy 
másként fogalmazva a készlet hány százalékos változását igényli. 

 
 

Képletben:   
100
100

−
−

=
f
kRk   ahol 

 
 
Rk= készletrugalmassági mutató 

k = a készlet dinamikus viszonyszáma 
f = a forgalom dinamikus viszonyszáma 

 
 

3.5 A vállalkozás pénzügyi folyamatai 
 
 

A vállalati pénzgazdálkodás – befelé és vállalatokon kívülre egyaránt ható – fontos 
feladata a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának folytonos fenntartása. Ehhez 
megkülönböztetett figyelemmel kell lenni arra, hogy a termékáramlás és a 
pénzáramlás időben eltér egymástól. Az eredmény-elszámolás a termékmozgáshoz 
kapcsolódik, a pénzáramlás viszont időben később követi az árumozgást. A beáramló 
áru hamarabb érkezik mint ahogy ellenértéke kiáramlik. Az árukiáramlás pedig 
megelőzi a pénzbeáramlást. Vagyis a pénzgazdálkodás a valóságos pénzbevételekhez 
és pénzkiadásokhoz kapcsolódik. Az áru és pénz áramlásának eme időbeli 
különbözősége ellenére biztosítani kell – és ez lehetséges – a vállalat pénzügyi 
egyensúlyát, folytonos fizetőképességét. Ennek teljesítésében fontos szerepe van a 
pénzáramlások figyelembevételével és nyomon követése eszközének a cash-flow 
kimutatásának; ez egyben alapja a pénzforgalmi terv elkészítésének is. 
 
 A pénzáram (cash-flow) a jövedelem kimutatás egyes tételeihez kapcsolódó valóságos 
pénzbevételek és pénzkiadások különbségét mutatja, adott rövidebb vagy hosszabb 
időszakra. A tényleges különbségeket a vállalat többféle célra használja: pl. adóság 
törlesztésre, osztalékfizetésre, tartalékképzésre, forgótőke növelés finanszírozására stb. 
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Az a tény, hogy bizonyos időpontban elszámolt jövedelem csak később jelent bevételt, 
másoldalról viszont elszámolt költség-tétel csak későbbi időpontban lesz szükséges 
kiadás, lehetővé teszi, hogy számottevő kiadások ideiglenes pénzeszközéül szolgálnak a 
vállalat számára. Ilyen pl. a felhalmozott értékcsökkenési alap, továbbá a bér és adó stb. 
időbeli esedékessége és forrásának megléte ideje közötti különbség. A pénzáram (cash-
flow) kimutatás sémája a következő. 
 

1 Működésből származó pénzáram= 
+ értékcsökkenési leírás 
+ szállító állomány változás 
-  vevőállomány változás 
+ tartós passzíva változás 
- készletváltozás 

2 Befektetésből eredő pénzáram= 
+ értékesített tárgyi eszközök 
- vásárolt tárgyi eszközök 
+ tartós befektetések (pl. részvények, kötvények) értékesítése 
- új befektetés 

3. Pénzügyi tevékenységből eredő pénzáram= 
 + hosszú lejáratú hitelfelvétel 

- hosszú lejáratú hiteltörlesztés 
+ részvény, kötvény kibocsátása 
- saját részvény, kötvény visszavásárlás, visszaváltás 

4. Tejes pénzáram 
 
 

3.5.1  A vállalkozás finanszírozása 
 

Befektetés a vállalati pénzeszközök lekötése a vállalat küldetéséhez kapcsolódva és 
határozott nyereségszerzési céllal. A befektetési döntés adott cél megvalósítását 
szolgáló több megoldás közül az egyik, leghatékonyabb kiválasztását jelenti. Minden 
befektetés szorosan kapcsolódik a folyó pénzgazdálkodáshoz is. Egyrészt megalapozza 
a fő tevékenység pénzügyi hatékonyságát, másrészt a folyó pénzügyi műveletek 
közvetlenül érintik a befektetés visszatérülésének idejét és megtérülési mértékét. 
A befektetés különböző időtávra szóló pénzlekötés, amelyeket számos vállalaton belüli 
és vállalaton kívüli konkrét tényező határoz meg. Az előbbiek közé tartozik a 
vállalkozás tevékenységének jellege, összetétele, alkalmazott technológiai, az előző 
befektetések folyamatban lévő tevékenységei, belső vezetés színvonala, szervezeti 
rendszer stb. A külső tényezők közül az árupiaci viszonyok a tőke és pénzpiaci 
viszonyok, a számviteli és nyilvántartási rendszer, az ország külgazdasági kapcsolatai és 
belső makrogazdasági jellemzői stb. a meghatározó tényezők. 
 
A finanszírozás a befektetések megvalósításához szükséges pénzeszközök 
előteremtését és racionális felhasználását jelenti. A finanszírozási döntések során 
határozzák meg a vállalat tőke struktúráját, a saját tőke és az idegen források arányát, 
valamint a források megteremtését, összehangolását, végül az előbbiektől nem független 
választandó finanszírozási formákat. A vállalati belső források: az alaptőke, a 
visszatartott nyereség, az amortizáció stb.; a külső források közé tartozik pl. az állami  
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támogatás, új részvények kibocsátása, más vállalatokkal való együttműködés vagy 
egyesülés, illetve részvényfelvásárlás stb. A sajáttőke befektetés az önfinanszírozás. 
 
Az idegen finanszírozási forrás mindig visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel 
jár. A finanszírozási forrással összefüggő mutatószám pl. a tőkeáttétel, amely a saját 
tőke és idegen tőke arányát fejezi ki. A vállalat különböző fejlődési szakaszaiban illetve 
gazdálkodása eredményességének különböző fokain egymástól nagyon eltérő lehet a 
tőke összetétel (idegen és sajáttőke arány) és annak alakítására vonatkozó igény. A 
változatos formák között mindig alapvető szerepe van a tőkeáttétel meghatározásában a 
vállalat jövedelmezőségének és az idegen tőke költsége, valamint a saját tőke költsége 
közötti aránynak. Ezen kívül bármely időszakban általában szükséges szem előtt tartani 
a finanszírozás alapelveit. Ezek a következők: 
 

1. A rentabilitás elve, amely szorosan kapcsolódik mind a sajáttőke 
jövedelmezőségéhez, mind a tőkeáttétel során kimutatott saját és idegentőke 
költségi közötti különbséghez. 

 
2. A biztonsági elve, amely az idegen tőkével szembeni adósságszolgálati 

kötelezettség mindenkori teljesítését kell, hogy megalapozza, másrészt a 
sajáttőke befektetés visszatérülésének, illetve megtérülésének a 
megvalósulását szolgálja. 

 
3. A normativitás elve, amely mindkét befektetés értékeinek találkozását jelenti 

és különféle részben a tőkeösszetétellel kapcsolatos, részben a vállalat belső 
gazdálkodást tükröző mutatókban jut kifejezésre. 

 
4. A rugalmasság elve, amely a piacok ingadozásaihoz és a 

konjunktúraváltozásokhoz történő rövid idő alatti alkalmazkodó képességet 
igényli és fejezi ki. Érvényesülése feltételezi, hogy ha szükséges, rövid idő 
alatt lehet hitelt teremteni, illetve bizonyos eszközöket pénzzé tenni. 

 
5. Végül a likviditás elve, mint már láttuk ez az azonnali fizetőképesség 

kifejezője és összefoglalóan mindig arról van szó, hogy a gazdálkodás kellő 
stabilitását biztosítja. A likviditás mértéke különböző fokozatot jelentő 
mutatók segítségével fejezhető ki, általában a likvid aktívák likvid passzívák 
viszonyát tükrözi. 
Az egyik ismert likviditási mutató a forgóeszközök és a rövid lejáratú 
kötelezettségek hányadosa. Vagy az ún. pénzhányad mutató, amely a 
 
 

forgóeszközök- készletek- követelések 
     rövid lejáratú kötelezettségek 
 
hányadosa. 
 
Ezek a mutatók és más hasonló mutatók a vállalat adósságviselő képességéről is 
információval szolgálnak, amelyek mind a hitelfelvétellel kapcsolatos döntéshez, mind 
hitelnyújtással összefüggő elhatározáshoz szükségesek. 
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A befektetés és finanszírozás kölcsönhatásban van egymással, amennyiben a befektetési 
döntéseknél már tekintettel kell lenni a finanszírozási lehetőségekre és a finanszírozási 
döntéseket megalapozottan nem lehet hozni befektetéssel kapcsolatos döntések ismerete 
nélkül. A befektetési döntések inkább olyan kérdésekre keresik és adják a választ mint, 
hogy mibe, kitől, honnan, hogyan valósuljon meg a befektetés míg a finanszírozási 
döntések honnan és mennyiért, mennyi pénzeszköz szerezhető és szerzendő. E két fajta 
de nagyon szorosan összekapcsolódó döntésektől függ nagymértékben a vállalat 
pénzügyi egyensúlya. Különösen a hosszú távú pénzügyi egyensúly feltételezi a 
befektetési és finanszírozási döntések összhangját, egymásnak való megfelelését. 
Elsőrendűen fontos a befektetési és finanszírozási döntések időbeli és értékbeli 
egyeztetése. Nyilvánvaló, hogy hosszú lejáratú hitelből általában nem célszerű folyó 
költséget, vagy rövid lejáratú kötelezettséget fedezni. Fordítva is igaz, hogy ti. hosszú 
lejáratú befektetést, illetve hosszú lejáratú kötelezettséget ésszerűtlen teljesíteni folyó 
gazdálkodás során ideiglenesen felszabaduló eszközökből, folyó forrásokból, vagy 
különösen nem a könnyen mobilizálható eszközök értékesítése útján nyert forrásokból. 
 
 
3.5.2   A vállalkozás külső pénzügyi kapcsolatai 
 

A vállalkozás külső pénzügyi kapcsolatai közvetlenül vagy közvetve 
reáltevékenységével,  a reálkapcsolatokkal összefüggő kapcsolatok. Ami pénz-pénz 
kapcsolat: amögött is végső soron meghúzódik a reálfolyamat. A kifelé menő áru 
(output) ellentétes irányú befelé mozgó pénz, illetve a befelé jövő áru (input) 
ellentételeként a kiáramló pénz jelenik meg. Itt tehát áru-pénz kapcsolat formájában 
létezik ez a kapcsolat. Hitelviszony esetében pénzmozgás történik. Ezenkívül azonban 
egyirányú pénzkapcsolat is létezik, amikor csak bizonyos kötelezettség teljesítése vagy 
szolgáltatás ölt pénzformát. Ezek a pénzkapcsolatok a gazdasági szereplőkkel jelentenek 
pénzkapcsolatot. Ezeknek fő formái a következők: 

 
1. Az állammal, illetve a különböző szintű és jellegű állami szervekkel alkotott 

kapcsolatok. 
2. A bankrendszerrel, pénzintézetekkel meglévő kapcsolatok. 
3. A szállítókkal kialakított kapcsolatok. 
4. Kapcsolatok a vevőkkel. 
5. Kapcsolatok a saját munkavállalókkal. 
6. Végül a külgazdasági tevékenységgel összefüggő pénzviszonyok. 

 
 

3.6   A vállalat és állam pénzügyi kapcsolatai 
 
 

A vállalat több szálon keresztül kapcsolódik pénzügyileg az államhoz illetve 
szerveihez. E kapcsolat nagy részének a legfontosabb jellemzője – szemben a pénz- 
vagy bármely más piaci kapcsolatokkal -, hogy közvetlenül nem kétirányú, nem 
kölcsönös, hanem egyoldalú, zömében ellenszolgáltatás nélküli és az állam által 
meghatározottan, kötelező erejű, és nemteljesítés esetén szankcionálható. Ennek 
legtipikusabb területe az adórendszeren belüli kapcsolat. 
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Az államnak számtalan közhatalmi és gazdasági funkciója, szerepe van – amint arról 
az I. fejezetben már szó volt – s amelyek teljesítése egyfelől elsőrendű társadalmi érdek, 
más felől nagy volumenű anyagi teher és pénzkiadás. Ehhez biztos és rendszeres 
pénzbevételekkel kell rendelkeznie. Így van ez országos szinten és helyi önkormányzati 
szinten is. Ezek a lakosságot részben közvetlenül, részben közvetve szolgáló állami 
feladatok és funkciók – igen összetett gazdálkodást, azon belül szigorú 
pénzgazdálkodást igényelnek – és amelyek egy sajátosan elrendezett 
munkamegosztásban valósulnak meg. Ennek keretét jelenti az államháztartás 
rendszere és a költségvetés intézménye az alrendszereivel, intézményeivel együtt, a 
hozzájuk kapcsolódó költségvetési szervekkel. A központi kormányzati költségvetés 
legfőbb bevételei az adók. 
A jelenlegi magyar adórendszer fő jellemzői: 

a) egységes és változatos formában versenysemleges; 
b) igazságos közteherviselést megvalósítani szándékozó; 
c) a többes adózás elkerülésére törekvő; 
d) az adóztatás ismeri és alkalmazza a kedvezmények rendszerét, részint egyes 

adótárgyakra, részint egyes adóalanyokra azonos rendezőelvek szerint. 
 
Adórendszerünk – hasonlóan bármely más adórendszerhez – egyik csoportosítás szerint 
közvetlen (egyenes) és közvetett (áthárítható és áthárítandó) adókból áll. Másik 
tagolási rendszerben pedig három fő adónemet (adófajtát) és egy összefüggő 
adócsoportot, valamint sok kisebb adót különböztetünk meg. Ezek konkrétan a 
következők: 

1 társasági – és osztalékadó (TA); 
2 személyi jövedelemadó (SZJA), s ezen belül az egyéni vállalkozók által 

választható „vállalkozói személyi jövedelemadó”; s valamint az 
átalányadó és tételes átalányadó; 

3 az általános forgalmi adó (ÁFA), s ehhez legközelebb álló fogyasztási 
és jövedéki adó; 

4 A helyi adók, amelyek körébe több adófajta tartozhat. A helyi 
adótörvény kerettörvény, konkrét alkalmazását tartalmazza a helyi 
önkormányzati adórendelete. A helyi adók között vannak vagyonadók és 
jövedelemadók. 

5 Az egyéb adók körébe tartozónak tekinthetők az olyan adók, mint pl. a 
földadók, gépjárműadók stb. 

6 Végül az adókhoz közelálló adójellegű, de attól mégis különböző 
költségvetési bevételek illetve befizetési kötelezettségek a vám és a 
különböző illetékek. Ezekért részben ellenszolgáltatás jár, ha nem is 
egyenértékű a lerótt kötelezettség összegével. Az illetékek részint 
államigazgatási, részint vagyonátruházási illetékek törvényben 
meghatározott mértékkel. 

 
Az adók mértékének egy része százalékosan adókulccsal, más része abszolút értékben, 
tételesen megállapított. Néhány adótárgy esetében a kulcsos és tételes adózást 
együttesen alkalmazzák, (pl. egyes szeszesitaloknál). 
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A vállalkozások az adórendszeren keresztül a következőképpen kapcsolódnak a 
költségvetéshez: 
 

a) Mindenekelőtt a társasági- és osztalékadó fizetésén keresztül. A társasági adó 
és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyenes adó, törvényesen nem 
átruházható adónem. Mindkettő lineáris adó (mértéke jelenleg 18 %-os) 
amelynek vetítési alapja, vagyis az adóalap, amely a számviteli törvény szerint 
számított adózás előtti eredmény illetve adóköteles jövedelem vonatkozó 
adótörvényben meghatározott tételekkel, meghatározott módon és mértékben 
korrigált értéke. Ennek – az adóalapnak az adómértékkel való szorzata – mint 
számított adónak – szintén az adótörvényben meghatározott – 
adókedvezménnyel csökkentett összege: a fizetendő adó. A vállalkozói 
személyi jövedelemadón beül az osztalékalap, illetve osztalék adója bizonyos 
szintig más, alacsonyabb adókulccsal és bizonyos szint felett magasabb 
adókulccsal adózik. Az egyéni vállalkozások adótörvényében meghatározott 
feltétele esetén választhatják az átalányadózást is az előbbiek helyett. 
A személyi jövedelemadó zömmel sávosan progresszív adó. (Mértéke jelenleg 
20% - 30% - 40%) három sávos. Ez a személyi jövedelemadó törvényben 
meghatározott összevont jövedelmek adója. 
 

b) A vállalkozások az általános forgalmi adó, illetve fogyasztási- és jövedéki 
adó elszámolásán keresztül is kapcsolódnak a költségvetéshez. Ennek az a 
lényege, hogy a vállalatok kötelesek forgalmi adót felszámolni törvényben 
meghatározott adótárgyakra és mértékkel, amelyet az árbevételből a  
költségvetésbe kötelesek befizetni illetve az általuk vásárolt termékek árában 
megfizetett forgalmi adót levonhatják az előbbi általuk szedett forgalmi adóból. 
Amennyiben az általuk fizetett forgalmi adó több mint a beszedett forgalmi adó, 
a különbséget visszaigényelhetik vagy egy következő periódusban 
elszámolhatják, érvényesíthetik. Amennyiben pedig a megfizetett adó 
alacsonyabb mint a szedett adó, a különbözetet fizetik be a költségvetésbe az 
adóhatóságon keresztül. (Az adó mértéke egyébként jelenleg Magyarországon a 
termékek és szolgáltatások zömére 25%, más termékeke és szolgáltatásokra 12%  
és ismét másokra, benne az export termékekre 0%. Ezen kívül léteznek, 
törvényben meghatározott, forgalmi adómentes termékek és szolgáltatások). 
 

c) A helyi adórendszeren keresztül a helyi önkormányzathoz kapcsolódik a 
vállalkozás, amennyiben idegenforgalmi adó, vagy építmény, illetve telekadó 
vagy helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége van. Ezek mértékét és egyéb 
körülményeit a helyi önkormányzat rendelete szabályozza. 

 
d) A személyi jövedelemadóval kapcsolatban a vállalkozásnak abban az esetben 

van kapcsolata a költségvetéssel, ha az általa foglalkoztatott munkavállalónak 
máshonnak származó jövedelmi nincsen. Ekkor a vállalat számolja el, jelenti be 
és fizeti a munkavállalója személyi jövedelemadóját. Természetesen az adó 
viselője a munkavállaló. 

 
e) A vállalat, amennyiben export, illetve import tevékenységet vagy más 

külgazdasági tevékenységet folytat, vámhatóságon keresztül is kapcsolatba 
kerül a  költségvetéssel, e hatóság által megállapított kötelezettségnek teljesítése  
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révén. Továbbá, közigazgatási szerveken keresztül különböző hivatalos 
ügyeinek intézése során szintén kialakulnak kapcsolatok az állammal az 
illetékek törvényben szabályozott módú lerovása közben. 
 

f) Az állam – előbbiektől nem függő – költségvetési támogatást nyújt a 
vállalatoknak bizonyos tevékenységek, szolgáltatások végzése esetén. Ez 
vonatkozhat belföldi vagy export tevékenységre, termékre. Az ösztönzés, illetve 
támogatás lehet a tevékenységet fokozó vagy visszatartó célú. A költségvetés 
terhére nyújtott állami támogatás körébe tartozik a bizonyos szolgáltatásokat és 
néhány terméket érintő fogyasztói árkiegészítés. 

 
g) Az állam és vállalat közt pénzügyi kapcsolat fontos része az is, hogy a vállalatok 

munkavállalóik után társadalombiztosítási járulékot fizetnek amelynek 
mértéke (jelenleg Magyarországon 29%, amiből 18% nyugdíjjárulék és 11% 
betegbiztosítási járulék). Ezzel együtt a munkavállalóiktól is bruttó bérarányosan 
levonnak 11% társadalombiztosítási hozzájárulást amelynek aránya jelenleg 8% 
nyugdíjjárulék és 3% betegbiztosítási járulék. 

 
Az állam kiadásai időszakonként, pl.: havonta vagy más időközönként, eltérő 
nagyságban jelentkezhetnek, de folyamatosan felmerülnek, ezért rendszeres bevételre 
kell szert tennie. Következésképpen a vállalkozások adófizetési kötelezettséget és egyéb 
befizetési kötelezettségeket rendszeres, törvényben meghatározott időszakonként 
teljesítik. Pl. a társasági adó vagy a dolgozók személyi jövedelem adója stb. évente 
egyszer kerül végleges elszámolásra de közben minden hónapban illetve meghatározott 
kifizetéseknél adóelőleg fizetési kötelezettség terheli a vállalkozót és egyáltalán az 
adóalanyokat. A társadalombiztosítási járulékok szabályos időközönként teljesítendők, 
illetve más befizetések törvényesen szabályozott szakaszossággal teljesíthetők. 
 
A vállalat számára az adó és egyéb költségvetési befizetés eredményt befolyásoló 
tényező (kivéve áfát). A befizetés ugyanis az adózás előtti eredményből teljesítendő a 
költségvetésből származó bevétel pedig eredmény növelő hatású. Az adónak az 
eredményt alakító hatását a vállalkozó nem hagyhatja figyelmen kívül, ha gondos 
gazdálkodást folytat. Az adó tehát a gazdálkodás tárgya kell legyen, vagyis 
gazdálkodni kell az adóval, nem csak annyiban amennyiben a tartós passzívák része. 
Azon túl, további néhány lényeges lehetősége van az adóügyek racionális kezelésének, 
konkrétan az adómegtakarításnak, teljesen törvényes keretek között. 
 
Az adómegtakarítás több lehetősége közül csupán néhány fonatosabbat említünk. Az 
egyik a különböző adókedvezményekben rejlő lehetőségek kihasználása. A sokfajta 
adókedvezményből biztosan többet tudunk kihasználni, ha gondosan elemzés tárgyává 
tesszük, hogy a termelés, a tevékenység bizonyos átalakításával mely kedvezményeket 
lehet a vállalat számára biztosítani. Akár a különböző területfejlesztési kedvezmények 
vagy szociális foglalkoztatással összefüggő kedvezmények vagy a tanulók 
foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezmények stb. a sok terület közül találhatunk 
megfelelően követhető területet. A másik fontos terület lehet az adófajták közti 
választás lehetőségének a körültekintő kihasználása. Az egyéni vállalkozó pl.: 
választhat a vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adózás vagy az 
átalányadózásban, illetve a tételes átalányadózásban való részvétel között. Ahhoz, 
hogy a legkedvezőbb változat szerint adózzunk ahhoz, alapos elemző, körültekintő  
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munkát kell végezni. A választás milyensége lényegesen befolyásolhatja az adóteher 
nagyságát és ezzel együtt a vállalkozás jövedelmezőségét. Különböző fejlesztési 
akcióban való részvétel is hasonló hatású lehet, részben adókedvezményeken keresztül, 
részben fejlesztési hozzájárulások megnevezése útján stb. 
 
Az említettek általában rövid távú adómegtakarítási lehetőséget kínálnak, de az 
adómegtakarítás különböző távlatokat érintő hatású lehet attól függően, hogy milyen 
területet érint. Hosszabb távú adómegtakarítási hatása van pl. vállalat alapításakor a 
telephely megválasztásának, ha a telephely megválasztásakor az adómegtakarítási 
lehetőségekre is tekintettel vagyunk. Pl.: elmaradt területekre való telepítéssel, ha az 
tartós adókedvezménnyel jár, a technológia megválasztásával, a nyilvánvaló 
természetbarát technológiák támogatása illetve kedvezményben való részesítése stb. 
miatt; a foglalkoztatás területén a foglalkoztatási gondokkal tartósan küzdő területekhez 
történő közel település stb. 
 
Az adóval való gazdálkodás, az adómegtakarítás az adótervezésen kell, hogy alapuljon 
és nem csak ötletszerűen és időszakosan, hanem a gazdálkodás, a kalkuláció 
természetes részévé kell tenni. Ez egyben annak kifejezését jelenti, hogy nem öncélú 
adómegtakarításokra, hanem csakis a gazdálkodás egészével összefüggésben 
lehetséges egyik gazdálkodást befolyásoló tényezőnek tekinteni az adót, mint 
eredményt alakító tényezőt. Így azonban hosszú és rövid távon is eléri célját és 
számos kihasználható lehetőséget kínál az eredmény javítása céljából. 
 
Jelenleg ugyan van néhány tényező, amely hazánkban korlátozza a szisztematikus és 
hosszú távra előre tekintő adómegtakarítás érdekében folytatott adótervezést és 
gazdálkodást. (Ilyen pl. az adótörvények és vele együtt az adóztatás rendszerének 
gyakori változtatás, módosítgatása). Azonban adórendszerünk tökéletesítésének 
előrehaladásával ez és egyéb korlátot jelentő fokozatosan és folyamatosan csökken. 
 
 

3.7   A vállalkozás kapcsolata a bankrendszerrel és a pénzügyi piaccal 
 
 

A vállalkozás és a bank között rendszeres kétoldalú kapcsolatok vannak, amelyek 
funkciójuk és formájuk szerint többfélék. 

a) Az egyik legfontosabb a vállalkozás pénzforgalmának lebonyolításával, 
elszámolásával összefüggő kapcsolat, amely bankszámla szerződések alapján, 
illetve ahhoz kapcsolódó bankszámlákon keresztül valósul meg. Bankszámla 
nélkül nem működhet vállalat. Ez az egyéni és táras vállalkozóra egyaránt 
érvényes. Minden vállalatnak több banknál is lehet elszámolási számlája és a 
vállalkozásoknak általában több számlája van egy banknál. Ezek közül néhány 
legfontosabb a következő: 

 
- Elszámolási bankszámla, amelyről a bank a vállalkozó ügyfele 

megbízásból fizetéseket teljesít átutalások formájában és a befolyó 
pénzeket (számla tulajdonosának mint ügyfélnek követelései teljesítésére 
érkező átutalásokat) fogadja és az elszámolási számlán jóváírja. A 
számlán lévő napi „követel egyenleg” után a bank kamatot fizet, és  
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szolgáltatásaiért jutalékot, illetve költséget számol fel. A számla 
forgalmáról és egyenlegéről rendszeresen – a bankszámlaszerződésben  
meghatározott időnként – számlakivonatban a számla tulajdonosát 
tájékoztatja. 
 

- Hitel folyószámla, amely az előbbi elszámolási számla átalakult 
formája, abban az esetben, ha a számlatulajdonos adós pozícióba kerül 
bankjával szemben, vagyis számlája tartósan tartozik egyenlegű. Bankja 
hitelszámla szerződés alapján a számlára hitelt helyez (általában rövid 
időre 3-6 hónapra, de legfeljebb egy évre) meghatározott keretben és 
feltételekkel. Az így folyósított hitelt a bank a számlára érkező 
befizetésekkel automatikusan csökkenti, illetve kiegyenlíti. A kölcsönért 
a bank természetesen üzleti hitelkamatot számol fel. 

 
- A betétszámla arra szolgál, hogy itt helyezze el a vállalat azokat a 

pénzeszközöket amelyeket nem használ fel nagyon rövid idő alatt, ti. 
folyó ügyleteinek elszámolására, de hosszabb távú befektetésekhez nem 
elegendő vagy bizonyos ideig más miatt nem áll szándékában befektetni. 
A lekötés itt meghatározott különböző hosszúságú időre történhet. A 
bank ezért a szokásos betéti üzleti kamatot fizeti ami lényegesen 
magasabb mint az elszámolási számla követel egyenlege után fizetett 
kamat, de alacsonyabb mint a folyósított hitel után szedett kamat. 

 
- A különböző elkülönített számlák egyes speciális fizetések, 

elszámolások teljesítésre szolgálnak. Ilyenek pl.: a csekk fedezeti számla, 
a váltó fedezeti számla, az import fedezeti számla stb., ezek is mind 
számlaszerződés alapján létesíthetők és működtethetők. 

 
A vállalkozások összpénzforgalmának döntő zöme számlapénz formában 
pénzhelyettesítő és pénzkímélő eszközök segítségével bonyolódik le. A 
készpénzforgalom minimális, mindössze néhány százalékra tehető. Egy fizetés 
teljesítésekor készpénzben maximum 1 200 000 Ft. Fizethető. 
A pénzhelyettesítő számlapénz forgalom és készpénzkímélő eszközök 
segítségével történő fizetés és elszámolás különösen nagy előnye a rendkívüli 
gyorsaság. A modern bankközi elektronikus elszámolások percek alatt történnek 
és egy napon belül ugyanaz a pénz többször gazdást cserélve, sok elszámolás 
eszközként működik számlapénz formájában. 

 
b) A vállalkozás folyószámlán kívüli hitelkapcsolata a bankkal. Az üzletmenettől 

függően különböző lejáratú és hitel vehető fel a banktól. Ennek az a 
mechanizmusa, hogy a vállalat hitelkérelmet nyújt be a bankhoz, amiben előadja 
a hitelfelvétel szándékát, célját, nagyágát, idejét és egyéb feltételeit, továbbá 
közli azokat a biztosítékokat amelyek azt hivatottak a bank számára meggyőzően 
bizonyítani, hogy a hitel visszafizetésének reális feltételei megvannak. A 
biztosítékok sorában helyezkednek el, mindenekelőtt a vállalat működésének 
stabilitást tükröző dokumentumok, pl. a mérleg- és eredménykimutatás és a 
vállalat üzleti terve. Ezen kívül szokásos biztosítékok még a kezesség, a 
garancia, zálogjegy stb. 
A bank megvizsgálja és elbírálja a hitelkérelmet, majd döntést hoz. Amennyiben 
a hitelfolyósítás mellett dönt, megteszi a konkrét ajánlatát hitelszerződés  
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tervezetbe foglalva. Ez minden szükséges feltételt részletesen tartalmaz 
pontosan meghatározva. A bank és vállalkozás, mint ügyfelek, megegyezés 
esetén aláírásukkal érvényesítik a szerződést és ezzel a hitelügylet létrejött, 
amelynek teljesítése a szerződés szerint meghatározott időben és módon 
elkezdődik. 
 

c) A vállalkozás a bank számos további szolgáltatásait veheti még igénybe. 
Ilyenek lehetnek pl. a követelés megvásárlása, és ezzel a bank ügyfelét 
követeléséhez lejárat előtt hozzájuttatja; váltó és egyéb értékpapír leszámítolása, 
amely az előbbihez hasonló hatású. Részvény és kötvénykibocsátás 
lebonyolítása, üzleti információnyújtás, kezesség és garanciavállalás stb. mind 
olyan szolgáltatás amelyet a bank meghatározott jutalék ellenében nyújt és a 
vállalkozások igénybe vehetik.  
A bankok pénzközvetítő és elszámoló szerepe a vállalatokkal alkotott 
kapcsolatában mindkét félnek és a nemzetgazdaságnak is előnyös. 
A vállalkozás a bankon kívül más pénzintézetekkel, valamint a pénz- és 
tőkepiaccal is kapcsolatban van. Ezek sorában mindenek előtt a tőzsdét 
említjük, ahol a vállalat – nagy vállalatról van szó – saját értékpapírja 
árfolyamának jegyzése és forgalmának lebonyolítása is történhet. Másrészt 
közvetlenül vagy közvetve, tőzsdei üzletkötőkön keresztül bonyolíthat üzleteket 
a vállalkozás, vehet rést a tőzsdei forgalomban. 
A forgóeszközök közé tartozó értékpapír vásárlást, eladást árfolyamnyereség 
szerzése céljából folytathat a vállalkozás mint pénzügyi műveletet. 
Végül fontos szerepet tölthetnek be a vállalkozás gazdálkodásban a biztosító 
társaságokkal alkotott pénzügyi kapcsolatai. A gazdálkodás stabilitást fokozza a 
biztosítás azáltal, hogy az előre nem látható események kockázatát csökkenti. 
Fontos, hogy a biztosítás sokféle formái közül a vállalat tevékenységi köréhez 
leginkább illeszkedő formákat gondosan válasszák meg. Szinte valamennyi 
vállalkozás számára jellemző a különböző üzleti események biztosítása, köztük 
a hitelbiztosítás. Ez az üzleti kapcsolat is írásbeli szerződésben foglalt formában  
valósul meg. Lehetséges folytonosan érvényes, hosszabb, illetve 
meghatározatlan időre kötött és egy egy konkrét esetre (pl. adott szállítmány 
feladásától, elindulásától az érkezés, átvétel időpontjáig) történő biztosítás. 
 
 

3.8   A vállalkozás pénzügy kapcsolatai más vállalatokkal és saját   
munkavállalóival 

 
 
 A vállalkozás a piacon a többi vállalttal mint vevővel vagy mint szállítóval találja 
magát szembe. Mindét esetben áruügylettel összefüggő pénzkapcsolatról van szó. A 
vevőkhöz áru áramlik ki (output) és ellenében pénz áramlik a vállalatba. A szállítóktól 
pedig áru, nyersanyag, üzemanyag stb. érkezik (input) és ellenében pénz áramlik ki a 
vállalattól. A pénzáramlás egybeeshet, vagy időben eltérhet az árumozgástól. Az utóbbi 
esetben vagy előlegfizetésről vagy előrefizetésről illetve hitelbe történő vásárlásról, 
illetve eladásáról van szó. Minden vállalkozásnak az az érdeke és törekvése, hogy a 
pénz minél hosszabb ideig nála tartózkodjék. Ha vevő pozíciójában lép föl a vállalat, 
akkor minél későbbi fizetés jelent előnyt számára. Szállító esetében pedig minél 
hamarább szeretne pénzhez jutni. Az adásvételi ügylet szerves része a fizetés módjának  
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megállapítása. Az azonnali fizetés feltételinek megállapítása viszonylag egyszerű, míg a 
hitelbe történő eladás esetén a fizetési feltételek több tényezőjét pontosan rögzíteni kell. 
Akár azonnali fizetésről, akár hitelbe történő vásárlásról van szó az esetek nagy 
részében – mint az előbbiekben láttuk – bankokon keresztül történik a fizetés és 
elszámolás. Az áruvásárlások esetén kereskedelmi hitellel van dolgunk, amelynek 
gyakori formája a váltó mint fizetési ígéret meghatározott időre és meghatározott 
helyen, meghatározott összegben. A váltó követelések igen biztonságosak, mert nagyon 
szigorú fizetési követelmények kapcsolódnak a váltóérték teljesítéséhez. 
 
A vállalkozás saját munkavállalóival mint munkapiaci tényezővel kapcsolatban és a 
munkavállaló szolgáltatásaiért történő fizetés szintén szerződéssel megalapozott, 
nevezetesen munkaszerződéssel. A vezető beosztású munkavállalókra nézve egyénileg 
meghatározott munkaszerződési kapcsolat szabályozza a bérezést, míg a fizikai 
állományú és alacsonyabb, nem vezetői beosztású dolgozók munkaszerződést általában 
a kollektív szerződés helyettesíti vagy annak alapján készülnek. A munkabér 
fizetésének kialakult rendje van. Ennek megfelelően a vállalat bizonyos ideig mindig a 
munkabért mint a tartós passzívák részét gazdálkodáshoz felhasználhatja kvázi 
kamatmentes hitelként. (A vállalat és munkavállalói közötti döntően kereset formáját 
öltő pénzügyi kapcsolatokról a korábbi fejezetben már részletesen szóltunk). 
 
 

3.9   A vállalat külgazdasági pénzügyei 
 
 
 A vállalkozás folytathat export és import tevékenységet, végezhet szolgáltatást 
külföldön, lehet a vállalatnak hazai székhelyén vagy telephelyén külföldi cégtársa 
tőkebefektetéssel, míg maga külföldön lehet tőke-befektető, önállóan vagy 
vállalkozáshoz társulva, esetleg részvényt, kötvényt vásárolhat külföldön. A hazai 
vállalatban foglalkoztathatnak idegen országbeli munkavállalókat is. A vállalatnak 
külföldi tevékenysége során szerzett jövedelmével, esetleg vagyonával összefüggésben 
az adott ország államával is vannak pénzügyi kapcsolatai. Ezek természetesen 
lényegesen kisebb mértékűek és sok tekintetben sajátosak a hazai állami 
pénzkapcsolataihoz képest. A külföldi államokhoz fűződő pénzügyeinek fontos területe 
az adózási kapcsolat. Az adózás kétféleképpen érintheti a vállalkozást. Amennyiben a 
két állam között van államközi megállapodás az adóztatás ügyében, akkor a 
megállapodás szerint adózik. Ha nincs ilyen megállapodás, akkor mindenekelőtt az 
illető ország adórendszerének megfelelően adózik. Az mellékes, hogy van-e némi 
eltérés a külföldi adóztatásban az otthoni, hazai vállalkozók adóztatásához képest vagy 
nincs. Ti. a magyar vállalkozók külföldön szerzett jövedelmének ottani adóztatását 
adótörvényeink hazai adórendszerünkkel összhangba hozzák. 
 
Egyébként a külgazdasági áru- és pénzkapcsolatok alapjában véve azonos tartalmú 
szabályszerűségek szerint, de más formában valósulnak meg, mint a hazai pénzügyi 
kapcsolatok. A fő különbség az, hogy a pénzügyi kapcsolatok zöme deviza-kapcsolat, 
amelyre az árfolyam viszonyok az átváltási szabályok stb. is hatásokkal járnak, 
miközben ezek a vállalat belső pénzügyi viszonyinak részeseivé lesznek. A vállalkozó 
exportja deviza szerzéssel jár. Az import tevékenységhez devizára van szüksége a 
vállalatnak. Emellett sajátos pl.: az, hogy általában vám teher és egyéb költségek  
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csatlakoznak az import árhoz. Az import áru a magyar adórendszernek megfelelő 
általános forgalmi adót, már a vámnál magára vonzza. 
 
Magyarországon különösen a forint konvertibilissá válása óta gyakorlatilag 
számottevőbb állami korlátozások nélkül, szabadpiaci (áru-pénz-tőke-munkapiaci) 
kapcsolatok keretétében bonyolódnak a vállalkozások külgazdasági, benne pénzügyi 
tranzakciói. Legfeljebb sokkal erősebb nemzetközi piaci versenyben kell 
megmérettetni és helytállni vállalataiknak, mint itthon. Amennyiben a vállalkozás 
külgazdasági tevékenységének sikere, helytállása a világpiaci versenyben hazai 
gazdasági, pénzügyi érdek, akkor azt az állam különböző anyagi ösztönzőkkel és 
motivációs eszközökkel segíti, természetesen szigorúan a nemzetközi szabályok 
keretein belül. 
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IV.  Humánerőforrás és bérgazdálkodás 

 
 
 

4.1  Az emberi erőforrás mint termelési tényező 
 
 

A munkavállalók a vállalkozási működés belső érintettjei. Végső soron 
cselekvéseikben és a hatásukra végbemenő fizikai folyamatokban konkretizálódik a 
vállalkozás működése. Erőforrásnak a munkavégzéshez szükséges képességeik és 
szakismeretük szervezeti hierarchiába rendezett összességét értjük. 
 
A munkavállaló rendszerint önállóan, saját akaratából csatlakozik a vállalkozáshoz, és 
tevékenységéért ellentételezést, fizetséget vár el. Itt is érvényesülnek a piaci jellegű 
összefüggések. 
 
A vállalkozással munkavégzési megállapodást kötött természetes személy -  a 
munkavállaló – teljesítményével hozzájárul a vállalkozás céljainak eléréséhez, de 
egyúttal alkalmazása költséget is jelent a vállalkozás számára, amelynek csökkentése a 
vállalkozás gazdálkodásának feladata. Ez a kettősség teszi az emberi erőforrást a 
vállalkozás legbonyolultabb és legfontosabb elemévé. 
 
Mint minden más erőforrással, ezzel is gazdálkodni kell. Ennek az erőforrásnak 
azonban vannak olyan jellemzői – céljai, tervei, szükségletei, érzelmei -, amelyek 
megkülönböztetik más erőforrásoktól. A vállalkozásnak (munkaadó) és a 
munkavállalónak ellentétesek az érdekei, ugyanakkor egymás céljainak elősegítése 
nélkül egyik sem tudja elérni a sajátját. A vállalkozásnak szüksége van a munkaerőre, a 
munkavállalónak pedig arra az ellenszolgáltatásra, amit a vállalkozás a munkavégzésért 
nyújt. 
 
Az embert az értékteremtési folyamatban nem holt tőkének, hanem társadalmi lénynek 
kell tekinteni, biztosítani kell számára a döntési szabadságot, az önmegvalósítás 
lehetőségét, mert ezáltal érhető el, hogy maximális teljesítményt tudjon nyújtani. 
 
A munkáltató és a munkavállaló a munkaerőpiacon találkozik, és ott jön létre a 
foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás. A munkáltató meghatározott munka 
elvégzésére alkalmas munkaerőt keres, a munkavállaló pedig meghatározott munka 
elvégzésére felhasználható munkaképességet kínál. 
 
A munkaerőpiacon – mind a kínálati, mind a keresleti oldalon – nagy jelentősége van a 
versenyképességnek. A munkaerő akkor versenyképes, ha megfelelő fizikai, szellemi és 
idegrendszeri adottságokkal, kellő képzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkezik. A 
vállalkozás akkor versenyképes, ha meg tudja fizetni a embereit, és a jó dolgozókat 
magához tudja csábítani. A vállalkozás nem abban érdekelt hogy dolgozóinak kereseti 
színvonalát alacsonyan tartsa, hanem abban, hogy a gyártmányegységre, 
műveletegységre jutó bérköltséget – és ezzel az önköltséget – csökkentse. 
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Hatékonyan dolgozó emberek (munkavállalók) nélkül a szervezet gazdaságtalanul 
működik. A vállalkozásnak tehát kiemelten kell foglalkoznia az emberi erőforrásokkal. 
Az emberi erőforrás-menedzsment olyan feladatok és tevékenységek együttese, 
amelyekkel biztosítható a munkavállalók hatékonysága a szervezet céljainak 
megvalósulása érdekében.  
 
Megvalósítása során  

• el kell érni, hogy az emberek felkészültsége olyan legyen, amire a 
vállalkozásnak nemcsak rövid, de hosszú távon is szüksége van (beruházás az 
emberi tőkébe); 

• biztosítani kell, hogy a meglévő és a szervezet számára szükséges 
felkészültséget, készségeket az emberek ki akarják adni magukból (ösztönzés); 

• meg kell teremteni a lehetőséget, hogy az emberek kifejthessék aktivitásukat 
(humanizáció). 

 
Az emberi erőforrást, mint termelési tényező biztosítását külső és belső tényezők 
befolyásolják. 
 
A külső befolyásoló tényezők: 

• gazdasági folyamatok, 
• munkaerőpiac egyensúlya, 
• jogrend és szabályozás, 
• munkavállalói szervezetek, 
• földrajzi elhelyezkedés. 

 
A belső befolyásoló tényezők: 

• tevékenység jellege, 
• szervezeten belüli szabályozás, 
• alkalmazottak kapcsolatai. 

 
Az emberi erőforrás-gazdálkodás a vállalkozás számára szükséges tudással, 
ismeretekkel, készségekkel és motivációval rendelkező emberek felkutatására, 
megszerzésére, képzésére, ösztönzésére és megtartására, illetve a feleslegessé vált 
emberek hatékony átirányítására, és szükség esetén leépítésére irányuló tevékenységek 
összessége. Feladata az emberi erőforrás-gazdálkodás keretében az egyéni 
munkavállalói célok és a vállalkozási célok közötti összhang megteremtése. 
 
A gazdálkodás szervezésében a következő fő törekvéseknek kell érvényesülni: 

- munkatermelékenység emelése, 
- fajlagos munkaráfordítás csökkentése, 
- munkakörülmények javítása, 
- munkavállalók képzettségi színvonalának emelése, 
- alkotókészségük kibontakoztatása és fejlesztése. 

 
Az emberi erőforrás-gazdálkodás a következő tevékenységeken keresztül valósul meg: 

a) munkaerő-szükséglet meghatározása, 
b) munkaerő alkalmazása, 
c) munkavégzés, erőforrás-fejlesztés, 
d) motiválás, 
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e) teljesítményértékelés, 
f) áthelyezés, leépítés, 
g) konfliktusok kezelése. 

 
 

4.2  A munkaerő-szükséglet meghatározása 
 
 

Első lépésben meg kell határozni azokat a munkaköröket, amelyek elősegítik a 
vállalkozás céljainak megvalósítását. A  munkaköröknél meg kell határozni: milyen 
munkahelyen, mikor, mit, miért és hogyan kell végrehajtani. Ezek alapján lehet 
eldönteni, hogy a munkakör betöltéséhez a munkavállalónak milyen fizikai és szellemi 
követelményeknek kell megfelelni. 
 
A munkakörök, szervezeti hierarchiába rendezése alapján – a stratégiai célok 
figyelembevételével – meg lehet határozni azt a mennyiségi és minőségi munkaerő-
szükségletet, amely a vállalkozásnál az adott időszakban elvégzendő feladatok 
ellátásához a vállalkozásvezetés megítélése szerint (munkakörönként) szükséges. 
 
Az emberi erőforrás biztosításának legfontosabb eleme a munkaerő vagy létszámterv, 
amelynek középpontjában a szervezeti célok eléréséhez szükséges számú és összetételű 
munkavállaló biztosítása áll. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő számú és szakmai 
összetételű munkaerőt a megfelelő munkakörbe a szükséges időre biztosítani kell.  
A munkaerő biztosításának;  
 
Külső módszerei; 

- A vonzáskörzetben történő felszámolások, üzembezárások, 
vállalkozásindítások vizsgálata, 

- Pályakezdő fiatalok aránya, a térség oktatási intézményeinek kibocsátási 
adatai, 

- Múltbeli tapasztalat a hiány szakmákról, a helyi munkanélküliségi ráta 
alakulása, 

- Bedolgozási lehetőségek, 
- Egyéb tényezők, tömegközlekedési változások, nyugdíjasok foglalkoztatási 

lehetőségei stb. 
 
Belső vizsgálati módszerek; 

- Az alkalmazottak és a teljesítendő munkakörök közötti megfelelés elemzése, 
szakmai képzések, továbbképzések lehetőségei, 

- Fluktuáció elemzés, 
- Belső mozgások vizsgálata, áthelyezések, előléptetések, visszaminősítések, 
- Szakértelemleltár, menedzsmentleltár összeállítása, elemzése. 
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4.2.1 A munkaerő foglalkoztatása 

 
A vállalkozás sikere szempontjából meghatározó szerepe van az emberi erőforrás 

alkalmazásának, teljesítményének. A vállalkozás vezetésének kiemelt feladata, hogy 
munkavállalói számára megteremtse azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a pozitív 
képességeinek maximális kibontakoztatását. A feltételek megteremtésében kiemelt 
jelentősége van a munkaviszony alapvető törvényi előírásainak, szabályozásának. Az 
előírások szerint a munkaviszony alanyainak (munkáltató és a munkavállaló) a 
munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések zömét megállapodással kell rendezniük. Ha ez 
esetleg elmarad, úgy az adott helyzetben az állam által alkotott szabályok 
alkalmazandók. A munkaviszonnyal kapcsolatos előírásokat a Munka Törvénykönyve 
tartalmazza. 
 
A munkaviszonyra vonatkozó jogforrások: 

- törvények; a munkaviszonyra vonatkozó alapvető kérdéseket írják le, 
- egyéb jogszabályok; a Kormány által hozott rendeletek (pl. bedolgozók 

foglalkoztatásának szabályozása, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
ellenőrzése stb.) 

- kollektív szerződés; munkaviszonyra vonatkozó szabály, a munkáltató köti a 
munkavállalói érdekképviseleti szervezettel, jogszabállyal ellentétes nem 
lehet, keretszerződést határoz meg, 

- munkaszerződés; a munkaadó és a munkavállaló köti. 
 
 

4.2.2  A munkaviszony 
 

A munkaviszony kétoldalú jogviszony, amelynek két fele van; a munkavállaló és a 
munkáltató. A munkaviszony létesítésének alapfeltétele a 16. életév betöltése. 
Munkaviszonyt létesíthet a 15. életévét betöltött nappali rendszerű képzés keretében 
tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt, törvényes képviselőjének 
hozzájárulásával. 
 
 

4.2.3  Munkaviszony létesítése 
 

A munkaviszony írásba foglalt munkaszerződéssel jön létre, melynek tartalmaznia 
kell: 

• az alapbért,  
• a munkakört, 
• a munkavégzés helyét, 
• és az egyéb megállapodásokat. 

 
A munkaszerződés nem állhat ellentétben a kollektív szerződéssel. 
 
A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja, ami lehet: 

• a szerződésben meghatározott nap, vagy 
• a szerződéskötés utáni nap. 
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A munkaszerződés időtartama szólhat: 

• határozott időre,  
• határozatlan időre. 

 
A határozott idejű munkaviszony határozatlanná válik, ha a munkavállaló a munkáltató 
tudtával plusz egy napot dolgozik. A munkakör pályázattal is keletkezhet, de csak 
minden feltételt teljesítő pályázat fogadható el. 
 
 
Próbaidő: 
 
Ha a felek nem akarják elkötelezni magukat, akkor a munkaszerződés részeként 
próbaidőben állapodhatnak meg. Mértéke 30 nap, de maximum 3 hónap lehet. 
Meghosszabbítása tilos. Ez idő alatt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a 
munkaviszonyt. 
 
A munkaszerződés módosítható: 
 

• közös megegyezéssel, 
• kollektív szerződés módosulása miatt, 
•  munkakörben beálló módosulás miatt (előnyösebb rendelkezésnek megfelelően 

automatikusan módosul a munkaszerződés), 
• munkabérben beálló módosulások: 

- terhesség miatt, 
- bérfejlesztések miatt, 
- sorkatonai szolgálat, gyermekápolás miatt; visszajövetel után az eredeti 

munkakörben kell a munkavállalót alkalmazni és bérét emelni kell az 
érvényes bérfejlesztések mértékével. 

 
A munkaviszony megszűnése – azaz a munkaviszony automatikusan megszűnik: 
 

• munkavállaló halálával, 
• a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
• határozott idő lejártával. 

 
A munkaviszonyt a felek megszüntetik: 
 

• közös megegyezéssel – melyről  a nyilatkozat írásba foglalandó, 
• a rendes felmondással – határozatlan idejű munkaviszony esetén, amikor is mind 

a munkaadó, mind a munkavállaló felmondhat; ez esetben a felmondási idő 
minimum 30 nap, de maximum 1 év lehet, 

• rendkívüli felmondással – bármelyik fél rendkívüli felmondással élhet a 
kollektív szerződés szabályai szerint, ha a másik fél elmulasztotta 
kötelezettségét, 

• azonnali hatállyal, próbaidő esetén. 
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Végkielégítés: 
 
A munkáltató rendes felmondása, valamint a munkáltató jogutód nélküli megszűnése 
esetén a munkavállalót végkielégítés illeti meg, melynek minimális és maximális 
mértéke törvényileg meghatározott. 
 
 

4.2.4  Munkavégzési szabályok 
 

A munkavégzési szabályok a munkáltató és a munkavállaló jogait és 
kötelezettségeit foglalják össze. Ezt meg lehet tenni: 

• jogszabályban, 
• kollektív szerződésben, 
• munkaszerződésben. 

 
A munkavégzési szabályok a következők: 
 
 
A munkáltató köteles: 

• az egészséges munkavégzés feltételeit biztosítani, 
• a munkavégzéshez a tájékoztatást megadni, 
• a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, 
• a munkavállaló számára bért fizetni. 

 
A munkavállaló köteles: 

• az előírt helyen és időben megjelenni, 
• munkát szakértelemmel elvégezni, 
• munkatársával együttműködni, 
• munkáját személyesen ellátni, 
• alapvető információkat megőrizni,  
• az előírt továbbképzésen részt venni, 
• ha a tevékenység végzése veszélyeztet valakit, akkor az utasítást megtagadni, 
• rendkívüli esetben munkakörébe nem tartozó feladatokat ellátni, 
• ideiglenesen más munkáltatónál dolgozni,  
• máshol kötött munkaszerződését bejelenteni. 

 
 
A munkáltató jogosult: 

• a munkavállalót munkavégzésre utasítani, 
• különlegesen indokolt esetben a munkavállalót munkakörbe nem tartozó 

munkára utasítani, 
• a munkavállalót ideiglenesen más munkáltatónál dolgoztatni, 
• a munkavállalót a munkaviszony fennállása alatt más munkaviszonytól eltiltani. 

 
A munkavállaló jogai: 

• Kötelezettségek alól mentesül, ha: 
- keresőképtelen, beteg, 
- kötelező orvosi vizsgálaton van, 
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- véradás teljes időtartamára, 
- elháríthatatlan ok miatt nem tud munkahelyén megjelenni, 
- munkáltatói engedély alapján, 

• Megtagadhatja az utasítást, ha az szerződésbe ütközik, 
• A terhes nő más helyen nem dolgozhat a gyermek 3 éves koráig. 

 
 

4.2.4.1  Munkaidő, pihenőidő 
 

Munkaidő: 
 

A munkaidő a munkakezdéstől annak befejezéséig tart, függetlenül attól, hogy a 
munkáltató biztosít-e munkát. Mértéke általánosan napi 8 óra. A napi munkaidő lehet 
rövidebb is szerződés szerint, de több havi átlagban akkor is ki kell tölteni a teljes 
munkaidőt. A munkaadó előírhat készültséget, ami maximum 12 óra lehet, de 
egészségre ártalmas munka esetén az erre a tevékenységre szánt idő törvényileg 
szabályozott (max.: 6 óra). A munkaidő meghatározásának a helye a kollektív 
szerződés. A munkarend a munkaidő napokra való elosztását írja le, a napi munkaidő 
kezdési és befejezési időpontját rögzíti. A munkarend meghatározásának helye a 
kollektív szerződés. Terhes nők, kisgyermekes anyák éjszakai munkára nem oszthatók 
be, még ha ezt kérik, akkor sem. 
 
Rendkívüli munkavégzés: 
 
A munkaadó kötelezhet a munkaidőn túli munkára is, melynek fajtái: 

- a túlmunka, 
- pihenőnapon vagy munkaszüneti napon végzett munka, 
- meghatározott helyen vagy időben készenlét a tevékenység végzésére. 

Rendkívüli munkavégzés csak kivételes esetben írásban rendelhető el, melynek felső 
határa két egymást követő napon összesen 4 óra. A rendkívüli munkavégzés 
ellentételezéseként túlmunka pótlék, vagy szabadidő jár. 
 
Pihenőidő fajtái: 
 

• munkaközi szünet: 
- étkezésre, tisztálkodásra adott idő, ha a munkaidő több mint 6 óra, akkor 

minimum 20 perc 
 

• munkanapok közti pihenőidő: 
- a munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti idő, 

minimum 11 óra, 
 

• munkahetek közti pihenőidő: 
- legalább 2 nap és az egyik ezek közül vasárnap, ha nem tartható be ez, 

akkor 42 óra pihenő hetente, ha a cég vasárnap is dolgozik, akkor 
havonta egyszer a pihenőnapnak vasárnapnak kell lenni, 
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• munkaszüneti nap: 

- a Munka Törvénykönyve tételesen rögzíti, ilyenkor nem kell dolgozni, 
kivéve, ha folyamatosan üzemel a munkáltató, 

 
• rendes szabadság: 

- a naptári évben járó hosszabb pihenőidő, 
- az alapszabadság minimum 20 munkanap, maximum 30, a pótszabadság 

alanyi jogon jár a munkavállalónak, a következő esetekben: 
 

 életkor miatt, 
 gyermeknevelés miatt, 
 munkavállalói fogyatékosság miatt, 
 egészséget veszélyeztető munkahely esetén, 

 
- a szabadság kiadásának rendje: 
 

 a munkavállaló előzetes meghallgatásával a 
munkáltató határozza meg, 

 legalább 1 hónappal előbb értesíteni kell 
erről a munkavállalót, 

 az alapszabadság 1/4 – ével a munkavállaló 
szabadon rendelkezik, 

 kettőnél több részletben csak a dolgozó 
kérésével lehet kiadni, 

 a szabadságot az esedékesség évében kell 
kiadni, nem vihető át a következő évre, 

 a munkarend szerinti munkanapot kell 
figyelembe venni, ha a munkavállaló év 
közben kezdett, arányosan jár a szabadság, 

 
• beteg szabadság: 

- betegség miatt a keresőképtelenség idejére, amit 
nem 

társadalombiztosítás finanszíroz és mértéke maximum 15 nap   
orvosnak kell igazolnia, erre az időszakra a távolléti díj 80 %-a jár. 

• egyéb munkaidő-kedvezmények. 
 
 

4.3  A munkabér 
 
 

A munkavállalóknak a munkaviszonyuk alapján jár, amelyet havonta (a tárgynapot 
követő 10 napig) kell elszámolni és kifizetni. (A bérből levonásokat csak a törvény 
szerint lehet érvényesíteni, de a korábban fel vett előleg mindig levonható). 
 
A munkavállaló jövedelme – bérezés rendszere – több tényezőből tevődhet össze: 

- alapbér 
- bérpótlék 
- jutalék 
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- prémium, jutalmak 
- kiegészítő fizetés 

 
- Az alapbér a ledolgozott időre és/vagy a teljesítmény alapján járó bér. 
 
- A bérpótlék az általánostól eltérő munkavégzési feltételek esetén illeti meg a 
dolgozót, pl.  veszélyességi pótlék, műszakpótlék, vezetői pótlék stb.  
 
- A jutalék előre meghatározott teljesítménymutató alapján meghatározott bér. 
 
- A prémiumok olyan jövedelmek, amelyet előírt – prémiumkitűzésben 
megjelenő – teljesítményért fizetnek. Teljesítési esetén a dolgozó jogosulttá válik 
prémiumra. 
 
- A jutalmak utólagosan teljesítményért fizetett jövedelmek. A jutalom adható, 
utólagos elbírálás alapján. 
 
- A kiegészítő fizetés a le nem dolgozott időre járó munkabér (pl. fizetett éves 
szabadság). 
 
 
A pénzbeli juttatások esetében a dolgozónak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen 
teljesítményt várnak el tőle az alapbér kifizetéséért, mik a többletteljesítmény 
elérésének egyéni és csoportos kritériumai és jövedelmi következményei. 
 
A motiváció eszközeként a vállalkozásnak gazdag lehetőségei vannak nem pénzbeli 
juttatások felhasználására, amelyek olyan természetben elérhető lehetőségek, amelyeket 
a vállalkozás az alkalmaztatás jogán nyújt. Ilyenek lehetnek:   

- biztosítások, 
- nyugdíjhoz kapcsolódó juttatások, 
- kedvezmények, 
- szociális juttatások stb. 

 
A vállalkozások szociálpolitikai tevékenységet is folytatnak. Ez a tevékenység négy 
funkciót igyekszik szolgálni: 

- a szociális gondoskodást, 
- munkahelyi jó hangulat fokozása, 
- a jobb dolgozók megtartása, 
- az adott település kommunális és kulturális fejlesztése. 

 
A szociális juttatások körét és mértékét a vállalkozás kollektív szerződésben rögzítik. 
Az ösztönző hatása elérése céljából a vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy az 
ösztönző módszerek ismertek legyenek a munkavállalók körében. 
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4.3.1  Bérformák 
 
 A bérformáknak az az alapvető feladata, hogy úgy befolyásolják az egyes 
dolgozókat munkájukban, magatartásukban, hogy tevékenységük eredményessége 
ennek hatásaképpen is javuljon. A bérformákat különböző szempontok szerint 
csoportosíthatjuk: 
Közvetlenül, vagy közvetve befolyásolják-e a dolgozók teljesítményét, 
munkaeredményét, s ezen keresztül keresetét? Ebből a szempontból a bérformának 
alapvetően két típusa különböztethető meg: 

- időbér (közvetve ható) 
- teljesítménybér (közvetlenül ható) 

 
Ennek megfelelően vannak: 

- mennyiségi teljesítménynövelésre ösztönző 
- a munka (termék) minőségének, gazdaságosságának javítására ösztönző, 
- az előző kettő kombinációjaként mindkét szempontból ösztönző bérformák. 

 
A bérforma motivációs szempontjából alapvetően három fajtáját szokták 
megkülönböztetni: 

- lineáris, 
- degresszív, 
- progresszív, 
- vegyes. 

 
Az elszámolás utalványozás szempontjából: 

- egyéni bérformát, 
- csoportos bérformát, 
- a kettő kombinációját különböztetjük meg. 

 
 

4.3.2  Kártérítési felelősség 
 
 A munkavállaló kártérítési felelőssége 
 
A munkavállaló kötelezettségeinek vétkes megszegése esetén merül fel. 
Vétkesség lehet: 

• gondatlanság (csak bizonyos hányadot köteles téríteni), 
• szándékosság (a teljes kárt kell téríteni, az okozati összefüggést a munkáltatónak 

kell bizonyítani). 
 
Ha többen okozzák a kárt, akkor vétkességük arányában kötelezettek kártérítésre. 
Többes szándékos károkozás esetén az elkövetők felelőssége egyetemleges. 
 
Vétségtől független kártérítési felelősség áll fenn: 
 

• ha a munkavállaló vagyontárgya hiányzik (leltárhiány), 
• ha munkáltató vagyontárgya megrongálódott. 
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Munkáltatói kártérítési felelőssége: 
 
A munkáltató felelőssége objektív, azaz vétkességre tekintet nélküli. Akkor keletkezik, 
ha a munkavállaló: 

• kárt szenvedett, 
• a kára a munkaviszonnyal kapcsolatban keletkezett és ezt bizonyítja. 

A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy működési körén 
kívül keletkezett kár. 
 
A kár elemei: 

• elmaradt jövedelem: 
- munkavállalónál, 
- másodállásból, 

• dologi kár, 
• sérelmek elhárításával kapcsolatos költség, 
• kár amit rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el, 
• indokolt költség amit a munkavállaló hozzátartozója szenved el, 
• eszmei kár. 

 
A munkáltató teljes mértékben felel a kárért, függetlenül a kár mértékétől. A 10 
munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató vállalkozások esetén a kártérítési felelősség 
csak vétkesség esetén áll fenn. A kártérítést pénzben kell megtéríteni. 
 
 

4.3.3  Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok 
 
 Jellemzői: 
 
Nem csak munkaviszonyon, hanem bizalmi viszonyon is alapul: 
Vezető állásúnak minősül: 

• munkáltató vezetője és helyettesei, illetőleg 
• mindenki akit a tulajdonosi jogokat gyakorló annak minősít. 

 
Sajátos szabályok vonatkoznak a munkáltató vezetőjére: 
Nem tartozik a kollektív szerződés alá, így csak a munkaszerződés vonatkozik rá. A 
munkáltató rendes felmondással a munkaviszonyát bármikor megszüntetheti. 
Munkaidejét maga osztja be. Az okozott kárért a Ptk. alapján felel. 
 
Sajátos szabályok, amelyek minden vezetőre vonatkoznak: 
További munkaviszonyt nem létesíthetnek, nem lehetnek tagjai a munkáltatóval szoros 
kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, valamint köteles munkaviszonyt megszüntetni, 
ha közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóval szoros kapcsolatban lévő gazdasági 
társaságnak. Nem köthetnek saját nevükben a munkáltató tevékenységi körébe tartozó 
ügyletet. Rendkívüli munkavégzésért ellenértéket nem kap. 
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4.4  A humán erőforrás felhasználásának elemzése 
 
 

A termelésben felhasznált erőforrások közül a legjelentősebb az élőmunkát biztosító 
alkotóképes munkaerő. Ezért a vele való gazdálkodás helyes megszervezése és 
megvalósítása is a legdöntőbb vállalati feladatok közé tartozik. 
 
A munkaerővel való gazdálkodás fontos követelménye, hogy munkaerőt csak hasznos 
munkavégzésre kössünk le és csak olyan mértékben, amennyit a munka elvégzése 
elvárható intenzitás és szervezettség mellett feltétlenül megkövetel. 
 
A helyes munkaerő-gazdálkodás legfontosabb előfeltétele, hogy minél pontosabban 
ismerjük a különféle munkafolyamatok időszükségletét. Ennek meghatározása 
leggyakrabban a munkanormák segítségével történik. 
 
 

4.4.1 A munkanorma 
 
 A munkanorma: olyan idő előírás, amely meghatározott mennyiségű és minőségű 
munka elvégzéséhez szükséges meghatározott szervezési, technikai és munkafeltételek 
mellett. 
 
A korszerű munkanormák funkciói: 

- programozás eszköze, 
- motiváció eszköze, 
- vállalkozási döntések megalapozásának eszköze. 

 
A munkanormák csoportosítása 
 
A munkanormákat csoportosíthatjuk: 

- megjelenési alakjuk, 
- megállapítási módja, 
- felhasználásuk célja  

 szerint. 
 
Megjelenési alakja szerint a munkanorma lehet: 

- Időnorma (ni), az elvégzendő művelethez, illetve gyártmány előállításához 
előírt időt adja meg. 

  Mértékegysége: idő ( idő/mennyiség) 
         Pl. perc/művelet: óra/db stb. 

- Teljesítménynorma (nt), amely meghatározott időegység alatt elkészítendő 
gyártmánymennyiséget írja elő. 
Mértékegysége: mennyiség/idő. Pl. db/óra, fm/perc. stb. A munkanorma 
kétféle megjelenési alakja között szoros tartalmi összefüggés van, amennyiben 
egymásnak reciprokai azonos gyártmány vagy művelet esetében: 
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Normakészítéskor mindig időnormát határozunk meg, amelyet ha szükséges 
teljesítménynormává alakítunk át. Ha pl. egy alkatrész időnormája: 
 

in = 10 perc/db, akkor ugyanennek a terméknek a teljesítménynormája: 
 

10
1

=tn = 0,1 db/perc-, vagy órára átszámítva: 

       

60 
10
1 = 6 db/óra 

 
Mindig a jobban érzékelhető alakban kell a munkanormát megadni. Rövid ideig tartó 
gyártás esetén világosabb a munkás számára a teljesítménynorma, (pl. 500 db/óra). 
Hosszabb ideig tartó műveletek esetén viszont az időnorma használata célszerűbb (pl. 
30 perc/db).  
 
 

4.4.2  A munkanormák csoportosítása, a készítés módszere szerint 
 

A megállapítás módja szerint a munkanorma lehet: 
- Becsléssel megállapított norma, amely a legegyszerűbb, de egyben 

legmegbízhatatlanabb eredményt nyújtó norma-megállapítási módszer. Ennek 
lényege, hogy megfelelő üzemi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező 
szakember megbecsüli egy bizonyos munka elvégzéséhez szükséges időt. Az 
ily módon előírt norma használhatósága elsősorban a normát megállapító 
személy ítélőképességétől függ. Ennek a módszernek csak akkor van 
létjogosultsága, ha egyéb módszer alkalmazása nem lehetséges, vagy nem 
gazdaságos. Ilyenek is kis volumenű, vagy nem ismétlődő munkafeladatok (pl. 
javítási munkák).  
A normák becslését pontosabbá lehet tenni, ha az elvégzendő feladatot 
részekre bontják és az egyes részfeladatok időszükségletét külön-külön 
becsülik meg (pl. szétszerelés, javítás, összeszerelés ideje). 
 

- A statisztikai módszerrel megállapított munkanormát az elmúlt időszak 
tényszámaiból állapítják meg. A korábban előállított termékmennyiség és az 
ehhez ténylegesen felhasznált idő összevetésével meghatározható a statisztikai 
munkanorma. 
Ha pl. az elmúlt hónapban 2000 munkaóra felhasználásával 50 db. terméket 
állítunk elő, akkor ennek alapján az időnorma: 
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50
2000

=in =40 óra/db lesz. 

 
 
Ennek a módszernek legalapvetőbb hibája, hogy a múltban felhasznált idő 
nemcsak szükséges időrészeket, hanem veszteségidőket is tartalmaz, amelyet a 
normában elismerni nem szabad.  
 

- Összehasonlítással megállapított norma úgy készül, hogy korábban végzett 
hasonló munkák ismert idejéből valamilyen közös jellemző arányban 
határozzák meg az új munka elvégzéséhez szükséges időt. Ilyen módszerrel 
nyílik lehetőség többek között pl. különböző űrtartalmú, de hasonló alakú 
tartályok készítése esetén. A norma helyessége ebben az esetben attól függ, 
hogy mennyire volt helyes az alapul vett norma, és mennyire helyes alapon 
történik az összehasonlítás. 

 
- A műszaki norma megállapítása számítással és időméréssel történik. A 

számított értékek műszaki adatokra támaszkodnak, s az időméréshez 
műveletekre bontjuk a munkavégzést. Fontos jellemzője a műszaki 
normáknak, hogy a normakészítés előtt alapos elemzés alá veszi a 
munkavégzés körülményeit, az alkalmazott technológia helyességét és 
mindazon tényezőket, amelyek befolyással vannak a normaidők alakulására. 
Csak az észlelt hibák kiküszöbölése után kerül sor a norma megállapítására. 

 
 A felhasználás célja szerint a munkanorma lehet: 

- műveletelem norma (norma alap) 
- műveletelem csoport norma 
- műveletnorma 
- gyártmánynorma. 

 
A műveletelem, és műveletelem csoport norma megállapításának célja a műveletnorma 
kiszámítása. 
 
A műveletnorma a műveletben előforduló összes műveletek: (vagy műveletelem 
csoportok) normáinak és a nem produktív munkával töltött szükséges időnek (pl. 
munkahelykiszolgálás ) összege. Megállapításának programozás és bérezési célja van. 
Ha általánosságban beszélünk munkanormáról, akkor műveletnormát értünk alatta. 
 
A gyártmánynorma a gyártmány valamennyi alkatrészein elvégzendő összes művelet 
normáinak összege. 
 
A munkaerő - állomány minél hatékonyabb foglalkoztatása a vállalkozás alapvető 
érdeke. Ez a vállalkozás vezetőire, a munkaügyi szakapparátusra megkülönböztetett 
feladatot ró. 

 
 
4.5  Vállalati létszámgazdálkodás 
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 A vállalati célok, termelési feladatok ismeretében, meghatározható a 
munkaerőigény, a vállalkozás előtt álló feladatok alapján betöltendő munkakörök 
szerint. 
 
 
A vállalkozás működéséhez szükséges munkaerő-igény több-szakmai és jogi – 
szempontból csoportosítható.  
 
Első megközelítés szerint a munkaerő-állomány két részből áll:  
   - szellemi és 
   - fizikai foglalkozásúak. 
 
A foglalkoztatás formája szerint: 

- határozott időre szóló  
- határozatlan időre szóló 
- határozott feladat elvégzésére szóló 
megbízás. 
 

A betöltött munkakör szerint: 
- magasabb vezetőállású 
- vezető állású 
- ügyintéző 
- ügyviteli alkalmazott. 

 
A foglalkoztatott munkaerő-igény csoportosítható a képzettségek szerint is: 

- segédmunkás 
- betanított munkás 
- szakmunkás 
- középfokú iskolai végzettségűek 
- felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettségűek. 

 
 

4.5.1  A vállalkozás létszámának hatékony foglalkoztatása 
 
 Az emberi erőforrások minél jobb hasznosítása érdekében célszerű munkaszervezési 
elemek alapulvételével, gondoskodni arról, hogy a munkavállalók folyamatosan 
legyenek ellátva munkafeladatokkal, valamint a feladat ellátásához szükséges 
eszközökkel, feltételekkel. 
 
A foglalkoztatott létszám racionális felhasználása szempontjából, értelmezniük kell 
munkajogi állományi létszám fogalmát, a foglalkoztatottaknak azt a csoportját jelenti, 
akik a vállalkozással szerződés szerint munkaviszonyt létesítettek. 
 
A dolgozói létszámban azokat az állományi létszámban szereplő dolgozókat kell 
számításba venni, akik az adott munkanapon munkára megjelentek és a munkát 
megkezdték, függetlenül attól, hogy mennyi időt dolgoztak. 
 
 

4.5.2  A létszámváltozás vizsgálata 
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 A munkaerőforgalom jelenti a foglalkoztatottak létszámának mindennemű 
változását.  
 A munkaerőforgalom abszolút számokkal és intenzitási mutatószámokkal 
jellemezhető. 
 
Abszolút mutatók:  1. felvételek száma 
           2. kilépések száma. 
 
Intenzitási mutatók: 1. kilépési forgalom intenzitása, az átlagos állomány létszám 

százalékában kifejezett kilépések viszonylagos nagysága 
  2. felvételi forgalom intenzitása, az átlagos állományi létszám 

százalékban kifejezve. 
 
A munkarőforgalom intenzitási mutatószámainak számítása egy feltételezett 
vállalkozási adatok alapján a következő: 

- átlagos állományi létszám  5.000 fő 
- felvételek száma       300 fő 
- kilépések száma       200 fő 

 

A felvételi forgalom intenzitása 
5000

100300 ∗  = 6% 

            
 

A kilépési forgalom intenzitása 
5000

100200 ∗  = 4%  

          
A munkaerő hullámzás nagyságának mérésre a váltás mutatóját használják. Váltásnak a 
felvételek és a kilépések száma közül a kisebbik számot tekintjük, mivel ez fejezi ki a 
cserélődések gyakoriságát. 
 
 

4.5.3  A munkaidő felhasználás vizsgálata 
 

Egy adott időszak munkatermelékenységi színvonalát nagymértékben befolyásolja a 
rendelkezésre álló munkaidőalap kihasználásának foka. A munkaidő kihasználás 
fogalmán a rendelkezésre álló létszám és az előírt kötelező munkaidő alapján 
teljesíthető munkaidő tényleges felhasználásának mértékét értjük. 
 
A munkaidő kihasználás megfelelő elemzéséhez, összehasonlítások végzése céljából, 
olyan mutatószámokra van szükség, amelyek kifejezik a munkaidő felhasználás 
viszonylagos nagyságát, a teljesített és teljesíthető munkaidő arányát. A vállalatok 
gyakorlatában egy meghatározott időszakra vonatkozó idő alapot a munkaidőmérlegben 
tervezik meg. A munkaidőmérleg általában a foglalkoztatottak állományára készül, s azt 
tervezik meg benne, hogy az adott időszakban hány munkaóra ledolgozását irányozzák 
elő 1 fő által. 
 
A munkaidőmérlegben különböző munkaidőlapokat számolnak: 
 

a) naptári időalap alatt a tervidőszak összes naptári napját értjük (éves 
vonatkozásban 365 nap). 
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b) névleges időalap alatt a törvényes munkanapok számát értjük. Kiszámítása: a 
naptári időalapból le kell vonni a vasárnapokat és az egyéb törvényes 
munkaszüneti napokat, valamint a munkarend szerinti többlet szabadnapokat 
(szabad szombat). 

 
c) teljesíthető időalapot úgy kapjuk meg, ha a névleges időalapból levonjuk az 

egész napos hiányzásokat. 
d) a tényleges időalapot úgy határozzuk meg, hogy a teljesíthető időalapot 

megszorozzuk a munkanap átlagos hosszával. 
 
A munkaidő kiesések jellegétől, függően háromféle munkaidő kihasználási 
mutatószámot képezhetünk: 

a) egész napos munkaidő kieséseket jelző mutatót, 
b) tört napi munkaidő kiesést jelző mutatót, 
c) a kétféle munkaidő kihasználás együttes mértékét jelző mutatót, 
d) Az egész napos munkaidő kieséseket jelző mutatószám, az ún. munkahónap-

kihasználás képlete: 
 
          

Átlagos dolgozói létszám %= Átlagos állományi létszám 
 
 
Kiszámítható a teljesített és teljesíthető munkanapok hányadosaként is: 
 
    

Teljesített munkanapok %= Teljesíthető munkanapok 
 
 
A mutatószám közvetlenül azt fejezi ki, hogy milyen volt a munkaerő felhasználása, a 
munkahelyén megjelent dolgozók átlagos aránya hogyan alakult az állományi 
létszámhoz képest. Ezt a mutatót – az egész veszteségek mértékét fejezi ki – a 
munkaerő felhasználás színvonala mutatójának is nevezzük.  
 
 

a) A munkanapon belüli munkaidő kihasználás színvonalát meghatározó képlet: 
 
    

A munkanap átlagos hossza Kihasználás % = A munkanap törvényes hossza *100 

 
Vagy a következő mutatószám segítségével határozzuk meg a munkanap kihasználás 
színvonalát: 
 
 

b)   
Teljesített munkaórák száma-túlóra Kihasználás % = Átlagos dolgozói létszám által teljesíthető munkaórák 
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c) A kétféle munkaidő – kiesés együttes mértékét jelző mutatószám képlete: 

 
  

Teljesített munkaórák száma-túlóra Munkaidő kihasználás % = Átlagos állományi létszám által teljesíthető munkaórák 
 
 
E mutatószámot a munkaidő kihasználás együttes mutatójának is nevezik. A számításra 
szolgáló tört nevezőjében a vállalkozásoknál lekötött teljes létszám, az állományi 
létszám által a napi kötelező munkaidő és törvényes munkanapok figyelembevétele 
alapján teljesíthető munkaidő szerepel. Ettől a teljesített órák száma két tényező 
hatására térhet el. Egyrészt azért, mert az állományi létszám egy része nem jelenik meg 
a munkahelyen, másrészt azért, mert a munkára megjelent dolgozók sem mindig 
teljesítik a napi kötelező munkaidőt. 
 
Célszerű még vizsgálat tárgyává tenni az egyes állománycsoportok arányának 
vizsgálatát is, ami elsősorban annak megállapítására irányul, hogy a termelés és a 
munkáslétszám alakulásával megfelelő arányban áll-e az alkalmazotti állomány 
alakulása. Ezt az elemzést a vállalkozás kisebb egységeire vonatkozóan is szükséges 
elvégezni és megállapítani, hogy egy termelésirányító műszaki alkalmazottra hány 
munkás jut. A különböző szintű irányító műszaki és egyéb alkalmazottak üzemenkénti 
és egymáshoz viszonyított arány is fontos mutató. Vállalati szinten egyes 
állománycsoportok arányainak vizsgálatánál alkalmazott mutatószámok: 
 
 

alkalmazotti létszám 100 fő munkásra jutó alkalmazott=     munkáslétszám *100 

 
 

műszaki létszám 100 fő munkásra jutó műszakiak= munkáslétszám *100 

 
 

adm. létszám 100 fő munkásra jutó adminisztratív alkalmazott= munkáslétszám *100 

 
 
Az így képzett mutatók értéke azonban vállalatonként más-más mértékű pozitív vagy 
negatív jelenség megállapítására vezethet attól függően, hogy az adott vállalatnál a 
mutatók nagyságrendje mennyiben felel meg a szervezeti igényeknek, a termelési 
folyamatnak, a technikai és technológiai színvonalnak stb. 
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4.5.4  Munkaügyi kapcsolatok rendszere 
 
 A Munka Törvénykönyve szabályozza a munkavállalók, a munkáltatók és az 
érdekképviseleti szervek kapcsolatát, mely szerint biztosított a szervezkedés és az 
érdekvédelmi szervek alapítása. 
 
 
Az érdekérvényesítés szintjei: 
 
Országos érdekegyeztetés: 
 

• Állami szinten a kormány, 
 
• Országos Munkaügyi Tanács: 

- a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei, valamint a 
kormány kijelölt képviselője vesz részt benne, 

- országos jellegű kérdésekkel foglalkoznak, 
 

• szakszervezetek: 
- munkavállalók érdekképviseleti szerve, 
- joga van a munka szervezeteken belül szervezetet 
működtetni, 
 

• kollektív szerződés: 
- munkaviszonyból származó jogokat és 

kötelezettségeket és azok eljárási rendjét érinti, 
- együttműködők: a munkáltatók és a 
szakszervezetek, 
- fajtái: 

- helyi kollektív szerződés: több munkáltató 
és munkavállalói érdekképviselet is kötheti, 

- ágazati kollektív szerződés: vagy 
szerződéssel jön létre. 

 
Minden munkáltatónál csak egy kollektív szerződés köthető. Ez a szerződés minden 
munkavállalóra vonatkozik. Bármelyik fél tehet tárgyalási ajánlatot, ami nem utasítható 
vissza. A vitás kérdésekben a Munkaügyi Bíróság dönt. A kollektív szerződést 
bármelyik fél 3 hónapos határidővel felmondhatja és hatályát veszti, ha a munkáltató 
vagy a szakszervezet megszűnik. 
A részvételi jogokat a munkavállalók nevében az általuk választott üzemi tanács, illetve 
megbízott gyakorolja. 
Ezen szervezet útján a munkáltatói döntésekben a munkavállalók is részt vehetnek. 
Üzemi Tanácsot kell választani minden olyan helyen, ahol a dolgozók száma az 50 főt 
meghaladja. A Munka Törvénykönyve (MT) tételesen meghatározza az üzemi tanács 
létszámát, működési szabályait a munkavállalók létszámától függően, továbbá, hogy az 
üzemi tanácsba ki választható. Választási joga van minden munkavállalónak. 
Az üzemi tanács megszűnik: 

• ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, 
• ha a megbízás ideje lejár, 
• ha visszahívják, 
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• ha tagjainak száma a tagság 1/3-ával csökken, 
• ha a munkavállalók száma 50 fő alá csökken, 
• ha a munkáltató, vagy a telephely szétválik. 

 
A Munka Törvénykönyve meghatározza az üzemi tanács működési szabályát is. A 
munkavállalókról szóló adatok nem hozhatók nyilvánosságra. 
Üzemi megbízottat annál a munkáltatónál kell választani, ahol a munkavállalók száma a 
15 főt meghaladja viszont kevesebb 51 főnél.  
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V.  Költséggazdálkodás 
 
 
 
 A gazdálkodási tevékenység költségelemzési szempontból történő vizsgálata azt 
jelenti, hogy a tevékenységek során költségek merülnek fel, illetve a költségeket mindig 
valami okozza, és a gazdasági szakemberek feladata, hogy ezeket az okokat minél 
pontosabban megismerjék. Minél jobban összefüggésbe tudjuk hozni a költségeket a 
felmerülésüket előidéző okaikkal, annál megalapozottabb lesz a vállalkozás a 
számviteli, pénzügyi információi és ezáltal a vezetőik gazdasági döntése. A 
költséggazdálkodás lényegeihez tartozik, hogy amennyiben a menedzsment jól ismeri a 
költségek előidézésének főbb tényezőit, akkor – a sikeres gazdálkodás érdekében – 
képesek eldönteni, hogy mely problémák megoldása a legfontosabb. 
A költségek vizsgálata, a költségek felmerülésének okainak elemzése szempontjából, a 
leggyakrabban alkalmazott csoportosítása a költségeknek: 

- költségnemek, 
- költséghelyek és költségviselők. 

Összetételük szerint: 
- termelési volumennel való összefüggés 
- költségelszámolási szempontok szerint 

 
 

5.1.1  Költségnemek szerinti csoportosítás 
 
 Elsősorban célszerű meghatároznunk, hogy mit értünk költségen, valamely termék 
vagy szolgáltatás érdekében felmerült élő – és holtmunka ráfordítás pénzben kifejezve. 
Tehát a költség ebben a felfogásban mindig konkrétan, valamely termék, vagy 
szolgáltatás érdekében merül fel. Különbséget kell tennünk a költség és kiadás között 
pl. pénzfelhasználást jelent, ha cementet vásárolunk és kifizetjük a cement árát (a 
cementet munkahelyi depón tároljuk). Egyértelműen látszik, hogy ez esetben a vállalat 
eszköz állománya nem csökkent, csak az összetétele változott. Költség akkor keletkezik, 
ha a cementet felhasználjuk. A fentiek nem zárják ki azt az esetet, amikor a 
pénzfelhasználás egyben költség is, pl. február elején kifizetik a január havi villamos 
energia számláját. 
 
Termelési költség, a vállalkozás adott időszakában felmerült összes élő – és holtmunka 
ráfordítása, egy adott szervezet összes ráfordításait tartalmazza, azokat is amelyek nem 
hozhatók közvetlen összefüggésbe valamelyik termékkel (pl. ügyvédi díj stb.). 
Természetesen a vállalkozásnak minden ráfordítást el kell számolni a bevételeivel 
szemben. 
 
A költségnemek szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy milyen tartalmú, megjelenési 
formájú költségerőkről van szó. Az alábbi táblázat nagyvonalúan tartalmazza a 
vállalkozás költségnemenkénti felosztását. 
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A ráfordítások költségnemek szerinti beosztása 
 
Anyagjellegű ráfordítások - anyagköltség 

- igénybe vett anyag jellegű 
szolgáltatások értéke 

- eladott áruk beszerzési értéke 
- alvállalkozói teljesítmények 

értéke 
Személyi jellegű ráfordítások - bérköltség 

- személyi jellegű egyéb 
kifizetések 

- társadalombiztosítási járulék 
Értékcsökkenési leírás 
Egyéb költségek 
Egyéb ráfordítások 

 

9. sz. táblázat 
 
 
A költséghely fogalma. 
 
A költségek nyilvántartása és elszámolása érdekében képzett területi és szervezeti 
egységeket költséghelynek nevezzük. Lényegében a költséghelyekre csak közvetett 
ráfordításokat terhelünk. Általában költséghelyeket a megbízható nyilvántartás 
szempontjából, valamilyen szervezeti rendezőelv alapján képzett vállalati területként 
jelölik ki, pl. építésvezetőség, betonüzem, szállítási üzem stb. Ez akkor is lehetséges, 
hogy ha a költségfelhasználás nem a vállalat telephelyén történik, ebben az esetben is a 
szervezeti séma adja a költséghely képzésének a logikáját. (Természetesen a költséghely 
logikájából következik, hogy nem mindig valamilyen szervezeti terület, hanem 
gazdálkodási szempontból kiemelt tevékenység is kezelhető költséghelyként pl. a 
minőségbiztosítási folyam korszerűsítése). 
 
Költségviselő fogalma. 
E – fogalom pontosításakor, azt vizsgáljuk, hogy egy ráfordítási költségtétel 
felmerülésekor, melyik termék (termékcsoport) érdekében merült fel. Költségviselő, 
tehát lehet egy termék száma, megnevezése, vagy egy szolgáltatási tevékenység. Az 
építőiparban használatos az egyes építmények betűvel („A” – épület, „B” – épület, stb.) 
vagy számmal történő (I. épület, II. épület stb.) költségviselőkénti kijelölése. A 
költségviselőkre általában a közvetlen költséget terheljük. 
 
 

5.1.2  A költségek vizsgálata összetételük szerint 
 

 A költségeket összetételük szerint elemi – vagy egyszerű – költségekre és összetett 
költségekre oszthatjuk. 
 
Elemi (vagy egyszerű) költségeknek nevezzük a további részekre összetevőkre nem 
bontható költségeket. (ismert még az egynemű költség kifejezés is). 
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Összetett költségeknek nevezzük a több elemi költséget tartalmazó költségeket. (A 
költségelemzés folyamán ezeket célszerű alkatrészeire, elemi költségekre felbontani). 
 
 

5.1.3  A költségek vizsgálata a termelési volumenhez való viszony szerint 
 
 A költségek a termelés mennyiségi változásának hatására eltérő mértékben 
változnak. Jellemző azonban, hogy a volumentöbblethez tartozó költségtöbblet más 
törvényszerűségeket követ, mint a volumencsökkenés hatására bekövetkező 
költségcsökkenés. Ha a volumenek visszafelé mozdulnak, a költségek kevésbé 
rugalmasak. (Ezt a törvényszerűséget költségremanenciának – költség-
visszamaradásnak – nevezik). 
 
Alapvetően azonban a költséggazdálkodás szempontjából rendkívüli fontos annak 
megállapítása, hogy a költségek hogyan viselkednek a termelési volumen alakulásával 
összefüggésben. Ebből a szempontból a költségek két nagy csoportba sorolhatók: 
 

- viszonylag állandó (fix) 
- viszonylag változó (variábilis) költségek. 

 
 

5.1.3.1 Állandó költségek 
 
 Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségeknek ez a része egy bizonyos határon 
belül állandó marad, nem reagál a termelési volumen növekedésre, (fix költség). Ez az 
állandóság azonban két okból viszonylagos. Egyrészt, mert összegük és az összes 
költségen belüli arányuk is változhat egyik időszakról a másikra. Ezt a változást 
azonban nem a termelési volumen változás idézi elő. Például ebbe a költségcsoportba 
sorolhatjuk egy gépkönyvelő munkabérét. A gépkönyvelő munkabérének emelkedése 
(esetleg csökkenése) nincs közvetlen összefüggésben a termelés volumen változásával, 
ahhoz képest állandó. Bérének változását egyéb tényezők (a szakmában eltöltött idő, 
szakképzettség stb.) határozzák meg. Másrészt, mert állandóság (a volumenváltozástól 
való függetlenség) csak egy adott termelési struktúrára igaz, csak egy meghatározott 
gazdálkodási körülmény mellett érvényesül. Ha a termelés feltételeiben, a termelés 
szerkezetében lényeges változás következik be, akkor ezzel összefüggésben (emiatt) e 
költségek összege is megváltozhat. Például állandó költség az értékcsökkenés leírás. Ha 
a vállalat egy műszakos termelésről több műszakos termelésre tér át, emiatt átmenetileg 
az amortizáció változó költség lesz.  
Az állandó költségek ilyen okból való változásának jellege eltér a jellegzetesen változó 
költségek mozgásától. Amíg ugyanis a variábilis költségek változása bizonyos 
karakterisztikával jellemezhető, addig a fix költségek változása mintegy ugrásszerűen 
következik be, majd a költség a termelési feltételek, a struktúra átmeneti változásának 
tartóssá válása után ismét állandó jellegű lesz. Az állandóság tehát nem jelent 
azonosságot, és csak bizonyos határok között érvényesül. 
 
 

5.1.3.2 Változó költségek 
 

 99



 A változó költségek jellemzője, hogy valamilyen módon követik a  termelés 
mennyiségi változásait. Attól függően, hogy a reagálás milyen jellegű, a változó 
költségek további csoportokba sorolhatók.  
 
 
 

a) Proporcionális (arányosan változó) költségek: a termelés volumenváltozását 
azonos irányban és mértékben követik. Idetartoznak: közvetlen anyagköltség, 
közvetlen bérköltség és közvetlen bérek járulékai. Számuk tehát viszonylag 
kevés, de jelentőségük annál nagyobb, hiszen a vállalati összköltség döntő 
hányadát alkotják ezek a költségfajták. 

 
b) Degresszív (arány alatt változó) költségek: változásuk iránya azonos, de mértéke 

kisebb, mint a termelési volumené. Az ilyen jellegű költségváltozás jellemzi az 
üzemi és a vállalati általános költségek jelentős részét. Például a 
termelőberendezések működtetésének, fenntartásának költségei, a 
munkavédelmi költségek, a belső szállítás költségei a tapasztalat szerint kisebb 
mértékben emelkednek (vagy csökkennek), mint ahogyan a termelés volumene 
változik. 

 
c) Progresszív (arány felett változó) költségek: nagyobb mértékben emelkednek, 

mint a termelés volumene, de a változás iránya azonos. E költségek tipikus 
példája a túlórák bérköltsége, de idesorolható a karbantartási költség is. Ha 
ugyanis a termelés mennyiségi növekményét a gépek, berendezések optimális 
mértékét meghaladó igénybevétellel érik el, akkor a fokozott karbantartási, 
javítási igények miatt ezek a költségek nagyobb mértékben növekednek, mint a 
termelés volumene. 

 
d) Regresszív (fordított arányú) költségek: viszonylag ritkábban előforduló 

költségcsoport, melyre az jellemző, hogy növekvő termelési volumen mellett 
összegükben csökkennek. Ilyen lehet például az üzemek fűtési költsége 
emelkedő munkáslétszám esetén, vagy a részben hulladék anyagot hasznosító 
üzemek anyagköltsége, ha a hulladék anyag keletkezésével járó termelés 
volumene nő. 

 
A vázolt költség csoportosítással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a költségek nem 
mindig sorolhatók egyértelműen a proporcionális, degresszív költségek körébe. 
Általában elfogadható az a megállapítás, hogy a közvetlen agyagfelhasználás (kevés 
kivételtől eltekintve) a legjobban követi a termelés volumenváltozását. Például 10% -os 
termelési volumennövekedés a közvetlen anyagköltségek 10%-os növekedését idézi elő. 
Ez a megállapítás azonban csak akkor helytálló, ha feltételezzük, hogy a termelés 
mennyiségi változása közben fajlagos anyagfelhasználás nem változott. A fajlagos 
anyagfelhasználás megváltozása eltéríti a közvetlen anyagköltség alakulását az 
arányostól, így az lehet degresszív (ha a fajlagos anyagfelhasználás javul), illetve 
progresszív (ha egységnyi termék előállításához több anyagot használnak fel) költség.  
Hasonló a helyzet a közvetlen bérek vonatkozásában: a fajlagos bérmutató 
megváltozása hasonló eltérést idéz elő. 
A gépek működtetésének fenntartásának költségeit a degresszív költségek tipikus 
példájaként említettük. Előfordulhat azonban, hogy ugyanez a  költség egy technikailag 
elavult és erősen lerongálódott üzem esetében – mivel a fokozódó igénybevétel egyre 
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növekvő javítási és karbantartási költséget okoz – progresszív költséggé válik. Tehát 
egy általában degresszív költség megváltozott körülmények mellett progresszív jellegű 
is lehet. 
 
 
 

5.1.4 A költségek elemzése, költségfüggvények 
 
 A termelés költségei a termelés volumenének változásával szoros, függvényszerűen 
leírható és grafikusan ábrázolható kapcsolatban vannak. A proporcionális költségek 
esetén a termelés egy egységgel való növelése mindig ugyanakkora költségnövekedést 
eredményez.  
Tehát az összegükben proporcionálisan (egyenesen arányosan) változó költségek a 
termelés terjedelmének, volumenének változásával arányosan változnak. Ilyen költség 
pl. a közvetlen anyagköltség és a közvetlen munkabér. Az összegükben 
proporcionálisan (egyenesen arányosan) változó költségek a termékegységre vetítve – 
általában – fix egységköltséget jelentenek. 
Az arányosan változó költségeket az  
 

xbY ∗=  
 
Függvénnyel írhatjuk fel, 
 
ahol:  Y= az arányosan változó költséget 
  x= pedig a termékmennyiséget jelenti. 
  b= proporcionális költség 
 
Az egyes termékek egységére jutó arányosan változó költségek ezzel szemben fix 
költség jellegűek, amelyeket az 
 
 

x
Yy =  

 
 
függvény ábrázol, ahol y az egységköltséget – átlagköltséget jelent. 
 
Ha az Y helyébe a bx értéket helyettesítjük,  
akkor 
 

x
bxy =  

 
és 
 

by =  
 
 
függvényt kapjuk. 
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Arányosan változó költségek 
 

 
 

Termelési volumen 

y=b 

y=bx

Összes költség, illetve 
egységnyi költség 

    2. sz. ábra 
 
 
——————Az összes arányosan változó költségnek alakulása a termelés  

volumenének függvényében        
----------------- Egy termékre jutó arányosan változó költség alakulása 
 
Az arányosan változó költségek alakulása tehát egy olyan egyenessel ábrázolható, 
amely a derékszögű koordináta-rendszer origóján megy át és iránytangense b. Ezzel 
szemben, a termelékenységre jutó arányosan változó költséget (csakis egy 
termékegységre vonatkoztatva) nem változtatja meg, annak nagysága állandó. Azonban 
az anyagköltségek és a bérköltségek is megváltozhatnak akár a racionálisabb 
gazdálkodás, a műszaki fejlesztés, korszerű termelésszervezés vagy az anyag-árak és 
bérek emelkedése hatására. Ezért az arányosan változó költségeket egy termék-egységre 
vonatkoztatva is csak viszonylag állandó költségeknek tekinthetjük. Az 2.sz. ábrából 
kitűnik, hogy arányos változás csak az összes költségekre vonatkozik, 
egységköltségekre azonban nem. 
 
Az összegükben progresszívan (növekvően arányosan) változó költségek azok, amelyek 
a termelés terjedelmét, volumenét meghaladó mértékben növekednek. Pl. ha a termelés 
növelése érdekében túlórázásra és premizálásra is sor kerül, akkor az utóbbi költségek 
nem arányosan, hanem a volumenemelkedés mértékét meghaladó arányban 
növekednek. 
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Az összegükben progresszív költségek – termelési volumen növekedése esetén – az 
önköltséget általában degresszíven növelik.  
 
 
 
 

Progresszív költség 
 

 

x
dxy

β

=

βdxy =

           3. sz. ábra 

Termelési volumen 

Összes költség, illetve 
egységnyi költség 

 
 
———— Az összes termék progresszíven változó költségének alakulása a termelés  
          volumenének függyvényében 
------------ Egy termékre jutó progresszíven változó költség alakulása 
 
 
A progresszív költséget az 
 

βdxY =    függvényt fejezi ki, ahol β>1 
 
A progresszív költségek függvényét is kifejezhetjük egyszerűbb formában. Ez az 
egyszerűbb függvényt, 
 
 

2dxY =  
 
 

A termékegységre jutó, vagyis az átlagos költség 
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1−== β
β

dx
x

dxY  

 
alakú függvényt, illetve egyszerűsített alakjában 
 

x
dxY

2

=  

 
 
Célszerű a progresszív költségek csökkentésére törekedni különösen akkor, ha ennek 
aránya nagy a vállalat költségszerkezetében. 
 
Az összegükben degresszíven (csökkenően arányosan) változó költségek a termelés 
terjedelmének növekedése esetén növekednek ugyan, de kisebb mértékben, mint a 
termelés volumene. Ilyen költségek pl. a kisegítő üzemek költségeinek, az 
építésvezetőségi és üzemi rezsi költségek, a vállalati általános költségeknek egy része. 
Az összegükben degresszíven változó költségek – a termelés növekedése esetén – a 
termékegység költségének csökkentését eredményezik. (4.sz. ábra) 
A degresszív költségek az 
 

αcxY =  
 
függvényt fejezi ki, ahol 0<α<1. 
 

4. sz. ábra 
Degresszív költségek 

    

1−= αcxy

αcxy =

Összes költség, illetve 
egységnyi költség 

Termelési volumen 

4. sz. ábra 
 
 
———— Az összes termék degresszíven változó költségének alakulása a  

      termelés volumenének függvényében 
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------------ Egy termékre jutó degresszíven változó költség alakulása 
A termékegységre jutó (átlagos) függvényt gyakran egyszerűbb formában jelöljük. Ez 
az egyszerűbb függvény nem tökéletesen pontos – csupán közelítésnek tekinthető – 
előnye azonban az, hogy könnyen kezelhető. 
 
 
Ez az egyszerűbb formájú függvény: 
 

xcY =  
 
A degresszív költség függvénye: 
 

1−== α
α

cx
x

cxY  

 
 
illetve egyszerűbb alakjában  
 

x
xcY =  

 
A függvény alakulásából megállapítható, hogy változatlan értékesítési árak mellett a 
termelésnövekedés hatására a degresszív költségalakulás csökkenti az átlagos termék 
egy egységére jutó költséget. 
 

Állandó költség az összes költség függvényében 
 
 

 

Összes költség

y=a 

Termelési volumen 

          5. sz. ábra 
 
A viszonylag állandó költségek a termelési volumen változásának egy meghatározott 
szakaszában függetlenek attól,hogy a termelés mennyisége hogyan alakul, bizonyos 
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határok között a volumen változásra érzéketlenek, vagy jelentéktelen mértékben 
módosulnak. 
 
 
 
 
Állandó költségek pl.  

- az amortizációs költségek 
- műszaki és adminisztratív alkalmazottak bére, 
- fűtés, világítás, takarítás stb. 
- iroda, munkahely, üzlet bérleti díja. 

 
 

A termék egy egységére eső állandó költség 
 

 

1−= axy

6. sz. ábra

  
Ha az állandó költségeket a termékegységre vetítjük, akkor asszipatikusan csökkenő, 
regresszív görbét kapunk, mert a fix költségek egyenletesen növekvő teljesítményre 
oszlanak el. 
A technikai fejlődés gépesítés fokozódásával a viszonylag állandó költségek részaránya 
emelkedik, ez a  növekvő tőkeigényesség következménye. 
 
Az összes termékmennyiségre jutó összes költséget az  
 
 

βα dxcxbxaY +++=   függvény fejezi ki. 
 

 
5.1.5  A költségek vizsgálata utalványozási módjuk szerint 

 
Utalványozási módjuk szerint a költségeket közvetlen és közvetett költségekre 

osztjuk. 
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Közvetlenül elszámolható költségnek nevezzük azokat a költségeket, amelyekről 
felmerülésük pillanatában pontosan megállapítható, hogy melyik termék – költségviselő 
– vagy tevékenység érdekében és milyen összegben merültek fel. 
 
 
 
A közvetlen költségek főbb csoportjai; 
 

- közvetlen anyag (a termelésben felhasznált alapanyag, felhasznált energia, 
beépített alkatrész, féltermék stb.) 

- közvetlen bérköltség (a termelésben közvetlenül résztvevők bére) 
- közvetlen bérek járulékai (kiegészítő fizetések, bérpótlékok, a közvetlen 

bérköltségek együttes társadalombiztosítási járulékai) 
- gyártási különköltség (speciális készülékek, szerszámok, különleges 

gyártóeszközök, szoftvertermékek, fogyóeszközök, találmányi díjak) 
- egyéb közvetlen költségek (gépek, berendezések üzemeltetési költségei, 

értékcsökkenési leírása, bérleti díjak) 
 
Közvetve elszámolható költségek, ide soroljuk azokat, amelyekről felmerülésük 
alkalmával nem állapítható meg, hogy melyik termékkel – költségviselővel – 
kapcsolatban merültek fel. A közvetett költségek alapvető két gyakran használt 
kategóriája. 

 
Az üzemi általános költségek azok, amelyekről eldönthető, hogy mely termelési 

folyamathoz, illetve annak melyik eszközcsoportjához kapcsolódnak. 
A vállalkozási általános költségek közé soroljuk azokat a költségeket, 

amelyekről nem tudjuk eldönteni, hogy mely termelési folyamathoz, illetve annak mely 
eszközcsoportjához kapcsolódnak.  
 
 

5.2  A kalkuláció 
 
 

A költségtani szakirodalom a kalkuláció fogalmát tágabb, illetve szűkebb 
értelmezésben is használja. Tágabb értelmezésben a kalkuláció gazdaságossági 
számítást jelent, melynek célja valamilyen tevékenység gazdaságosságának, vagy 
jövedelmezőségének meghatározása. Szűkebb értelemben a kalkuláció 
önköltségszámítás. 
 
A kalkulációkat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk, melyek közül 
különösen lényegesek a következők: 

- a kalkulációs egység szerinti csoportosítás, 
- a kalkuláció készítésének időpontja szerinti csoportosítása, 
- a kalkuláció módszere szerinti csoportosítás. 

 
 

5.2.1 A kalkulációs egység 
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Az önköltségszámítás mindig kalkulációs egységre történik – a kalkulációs egység 
tehát az önköltségszámítás tárgya. Kalkulációs egységnek azt a termékmennyiséget, 
szolgáltatást vagy technológiai fázist nevezzük, amelyre az önköltség vonatkozik. 
 
 
 
 
 
Kalkulációs egység lehet: 

a. termék/egyedi jelleggel, vagy sorozatban előállított termék, vagy megrendelés/, 
b. termékcsoport, 
c. technológiai folyamat. 

 
A kalkulációs egység meghatározásánál figyelembe kell venni a konstrukció és a 
technológia sajátosságait, a gyártás tömegszerűségét. Ezeknek az adottságoknak alapján 
jelöljük ki a megfelelő kalkulációs egységet, biztosítva, hogy a pontossági 
követelmények kielégítése mellett a kalkuláció munkaigénye minimális legyen. 
 
 

5.2.2  Az önköltség szerkezete 
 

Az önköltség szerkezetét a kalkulációs séma, a kalkulációs tételek tartalma 
határozza meg. A jelenleg érvényes, általános jellegű kalkulációs séma – amelyben az 
egyes tételek az iparági, szakmai sajátosságoknak megfelelően módosulhatnak – a 
következő. 

 
1. Közvetlen anyagköltség. 
2. Közvetlen bérköltség. 
3. Egyéb közvetlenül elszámolható költségek. 

3a/ Közvetlen munkabérek kiegészítő fizetései és bérpótlékai, valamint az 
így számított összes közvetlen bér közterhe. 

3b/ Gyártási különköltség. 
 
3c/ Értékesítési különköltség. 

4. Közvetlen költségek összesen /1+2+3/ 
5. Üzemi általános költségek. 
6. Szűkített önköltség /4+5/ 
7. Gyáregységi általános költségek. 
8. Vállalati általános költségek. 
9. Elszámolási különbözetek. 
10. Gyártási önköltség /6+7+8+9/ 
11. Műszaki fejlesztési költséghányad. 
12. Garanciális javítási költséghányad. 
13. Teljes önköltség /10+11+12+13/. 

 
Az egyes kalkulációs tételek pontos tartalmát a vállalatok számlakerete határozza meg, 
amely a fentieknek megfelelően a következő, egymástól tartalmilag is eltérő 
önköltségfogalmakat különböztet meg: teljes önköltség, gyártási önköltség és szűkített 
önköltség. 
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5.2.3 Az elő-, a közbenső- és az utókalkuláció 

 
A kalkuláció készítésének időpontja szerint – vagyis attól függően, hogy az 

önköltséget a termék előállításának melyik fázisában határozzák meg – ismerünk: 
- előkalkulációt; amely a gyártás megkezdését megelőző előzetes 

önköltségszámítás; 
 
- közbenső kalkulációt; amely a gyártási folyamat tartama alatt készül; 
- utókalkulációt; amely a gyártás befejezése után a tényleges önköltség 

megállapítása.   
 
- Előkalkuláció 
 

Előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a gyártás 
megkezdése előtt meghatározzuk valamely termék /szolgáltatás/ gyártása során a 
műszaki és technológiai előírások betartása mellett felhasználható élő- és holtmunka 
mennyiségét, és ebből az érvényben levő árak és díjtételek alkalmazásával kiszámítjuk 
az előállítandó termékek tervezett /várható/ önköltségét. 
Általában célszerű és szükséges minden új termék gyártását megelőzően előkalkulációt 
készíteni, amely a vállalat vezetőségét már előre tájékoztatja a várható önköltségről és 
így a termelés gazdaságosságát mérlegelni lehet, továbbá az árajánlatok kidolgozhatók, 
a vevők előre tájékoztathatók a termék várható áráról, beruházások esetén számításokat 
lehet végezni a beruházás gazdaságosságára vonatkozóan. 
 
- Közbenső kalkuláció 
 

A közbenső kalkuláció a gyártási folyamat tartama alatt készül; részben 
ténylegesen felmerült, bizonylatokkal megfelelően alátámasztott költségeket tartalmaz. 
A közbenső kalkuláció elkészítése lehetőséget nyújt a vállalatvezetés tájékoztatására 
költségek menetközbeni alakulásáról, operatív beavatkozás lehetőségét teremit meg az 
indokolatlan ráfordítások felmerülések megakadályozására és alkalmas az előkalkuláció 
egyes tételeinek ellenőrzésére is. 
Általában hosszú átfutási idejű termékek előállítása esetén alkalmazzák. 
 
- Utókalkuláció 
 

Utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a gyártás 
befejezése után kiszámítjuk a termékek tényleges önköltségét. A tényleges ráfordítások 
megállapításával az utókalkuláció tájékoztatást nyújt a vállalati vezetés számára a 
tényleges önköltségalakulásról, alkalmas a megtakarítások, valamint a műszaki, 
szervezési és végrehajtási hibákból keletkezett többletköltségek megállapítására. 
Az elő-, a közbenső és az utókalkuláció az egységköltség kiszámításának egymással 
összefüggő, szoros kölcsönhatásban levő munkafázisai. Az utókalkuláció – a tényleges 
önköltség megállapítása – jellegéből adódóan kevésbé alkalmas a többletköltségek 
felmerülésének megakadályozására, mint a közbenső kalkuláció. Ez utóbbi által nyújtott 
információk még felhasználhatók a folyó termelésbe való hasznos beavatkozásra. A 
műszaki normákra alapozott előkalkuláció, a kalkulációs munka megfelelő szervezése 
mellett pedig lehetőséget nyújt tervszerű költséggazdálkodásra, az indokolatlan élő- és 
holtmunka ráfordítások előzetes megakadályozására. E vázolt összefüggésekből, 
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valamint az összehasonlíthatóság követelményéből adódik, hogy a kalkulációs 
formákban biztosítaniuk kell; 
Az azonos szerkezeti felépítést /kalkulációs séma/, 
Az egyes kalkulációs tételek tartalmi megfelelését, 
A költségfelosztási módok azonosságát, 
Az általános költségek vetítési alapjainak tartalmi azonosságát, 
Az üzemek egységes és év közben változatlan tagolását. 
 

5.2.4  A kalkuláció módszerei 
 

A gyártási folyamat szervezési karakterisztikája, a vállalatok statikus és dinamikus 
szervezeti struktúrája, valamint információrendszere alapvetően meghatározzák az 
alkalmazható kalkulációs módszert. A megfelelő eljárás kiválasztásánál döntő 
szempont, hogy az önköltség megállapítására a vállalati sajátosságokat legjobban 
figyelembe vevő kalkulációs módszer kerüljön alkalmazásra. Ha az előbbi adottságok 
indokolttá teszik, akkor egy-egy vállalat többféle módszert is alkalmazhat. Az ipari 
gyakorlatban általában a következő kalkulációs módszereket használják: 

- egyszerű osztó kalkuláció, 
- egyenértékszámos osztó kalkuláció, 
- pótlékoló kalkuláció, 
- normatív kalkuláció 
- vegyes kalkuláció. 

 
Egyszerű osztó kalkulációt azok az ipari vállalatok alkalmazhatnak, ahol a termelés 
egyszerű, általában tehát egyféle terméket állítanak elő. Homogén termelés esetén 
tulajdonképpen minden költség közvetlen; az egyszerű osztó kalkulációt ezért az 
önköltségszámítás közvetlen módszerének is szokták nevezi. 
Egyszerű osztó kalkulációval az önköltség meghatározása úgy történik, hogy a 
tárgyidőszak befejezett termelésének összes költségeit osztjuk ugyanerre az időszakra 
vonatkozó befejezett termelés mennyiségével, figyelembe véve az adott időszak nyitó és 
záró befejezetlen termelés mennyiségét és azok költségeit is. 
 
Egyenértékszámos osztó kalkuláció azoknál az iparvállalatoknál alkalmazható, amelyek 
konstrukciós szempontból rokon termékeket azonos gyártási technológiával állítanak 
elő; a termékek csupán méretben vagy minőségben térnek el egymástól.  
 
Egyenértékszámos osztó kalkulációt alkalmaznak a termékcsoportba sorolt termékek 
önköltségének számítására is. Általában tömeggyártásban használják olyan területeken, 
ahol a befejezetlen termelés állománya egy elszámolási időszakon belül jelentősen nem 
változik. Tipikus alkalmazási területei: csavargyártás, edénygyártás, tégla-, cserépipar, 
textil-, bőripar stb. 
 
A termékek önköltségének meghatározása egyenértékszámos osztó kalkulációval 
következőképpen történik:  

- Az azonos technológiával készülő, de méretben vagy minőségben eltérő 
gyártmányok közül számítási egységül vezérgyártmányt választunk ki. 

- A módszer következő lépése az egyes termékek egyenértékszámának 
kiszámítása, melyhez olyan összehasonlítási alapot kell választani, amely a 
gyártmányok közös jellemzőjeként, a valóságnak megfelelően fejezi ki az 
egyes gyártmányok közötti önköltségi arányokat, de kialakítható a szakmai 
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sajátosságoktól függően a termékek súlyaránya /kész súly/, megmunkálási 
időarány /normaidő/, áraránya /eladási ár/, műszaki jellemzők, vagy a termék 
használhatósága alapján is. 

- A vezérgyártmány kiválasztása és az egyenérték számok kiszámítása után az 
egyes termékekből előállított mennyiségeket az egyenértékszámok 
segítségével vezérgyártmányban kifejezett termelési mennyiségre számítjuk 
át, s az így átszámított mennyiséggel elosztjuk az adott időszak összes  

 
termelési költségeiből a befejezett termelésre jutó költségek összegét. Az 
eredmény: a vezérgyártmány önköltsége, melyet ha megszorzunk az 
egyenértékszámokkal megkapjuk az egyes termékek önköltségét. 

 
E módszer alkalmazhatóságának értékelése lényegében megegyezik az egyszerű osztó 
kalkulációra vonatkozó megállapításokkal. 
 
A pótlékoló kalkuláció az ipari gyakorlatban a legelterjedtebb kalkulációs módszer, 
azoknál az iparvállalatoknál célszerű ugyanis alkalmazni, amelyek a termék széles 
választékát különféle üzemekben, eltérő technológiával állítják elő. Ilyen vállalati 
adottságok mellett az előzőekben tárgyalt két egyszerű kalkulációs módszer már nem 
alkalmazható; a felmerült költségeknek csak egy részéről állapítható meg közvetlenül, 
hogy melyik terméket milyen mértékben terheli, jelentős hányada a költségeknek csak 
közvetve számolható el. 
 
A pótlékoló kalkulációs módszer ennek megfelelően a költségeknek két alapvető 
csoportját különböztet meg:  
 

- A közvetlenül elszámolható költségeket; amelyeket felmerülés alkalmával 
közvetlenül kalkulációs egységenként, költségviselőkre gyűjtjük és mutatjuk 
ki /ezek: a közvetlen anyag és félkész termék felhasználása, a közvetlen 
munkabér, a közvetlen munkabérek közterhei, a gyártási és értékesítési 
különköltségek, a selejtköltségek/, 

 
- A közvetve elszámolható költségeket; amelyeket elsődlegesen felmerülésük 

helyén, költséghelyenként gyűjtjük, majd meghatározott, a költségek 
alakulására jellemző mutató segítségével osztjuk szét költségviselőkre, a 
kalkulációs egységekre /ezek; üzemi általános költségek, a gyáregységi 
általános költségek és a vállalati általános költségek/. 

 
A közvetett költségek /rezsiköltségek/ felosztására alkalmazzuk a pótlékoló eljárást. A 
költségfelosztás pótlékoló módszerének lépései a következők. 
 

- A költségfelosztás alapjául szolgáló jellemző – a vetítési alap – kiválasztása 
a pótlékoló kalkuláció első lépése. A helyes költségfelosztás – minden 
gyártmány annyi költséget viseljen, amennyi az előállítása során ténylegesen 
felmerült – a reális önköltségszámítás szempontjából döntő fontosságú a 
megfelelő vetítési alap kiválasztása, ti. a számítás további fázisaiban 
feltételezzük, hogy az adott költséghely közvetett költségei ugyanolyan 
arányban változnak s ennek megfelelően ugyanolyan arányban terhelik az 
egyes gyártmányokat, mint a vetítési alapként kiválasztott jellemző. 
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Vetítési alapként értékben / legnagyobb gyakorisággal valamely közvetlen költség; 
bérigényes iparágakban a közvetlen munkabér, anyagigényes iparágakban a közvetlen 
anyagköltség /normaórában, vagy természetes mértékegységben kifejezett mutatót 
alkalmazhatunk. Az üzemi általános költségek vetítési alapjául lehetőleg olyan 
természetes mértékegységben kifejezett mutatót alkalmazzunk, amelynek alakulása és a 
felosztandó költségek alakulása között okozati összefüggés van. Éppen ezért az 
utókalkuláció pontosságát növeli, ha az üzemi általános költségeket homogén  
 
költségcsoportokra bontjuk és az egyes költségcsoportok felosztásának vetítési alapjait 
külön-külön határozzuk meg. Az üzemi általános költségek ilyen csoportosítása lehet 
például a gépköltségekre és az egyéb üzemi általános költségekre bontás. A 
gépköltségek vetítési alapja általában a normaóra, az üzemóra, a  gépóra, esetleg a 
termelt súly, a folyóméter, a négyzetméter. A megfelelő vetítési alap meghatározásának 
jelentősége a műszaki fejlesztés előrehaladásával, az automatizálás fokozódásával 
növekszik, mivel a holtmunka-ráfordítások részaránya az önköltségben emelkedik. Az 
összehasonlíthatóság biztosítása érdekében törekedni kell a vetítési alap állandóságára.  
A vetítési alap ismeretében a pótlékoló kalkuláció következő munkafázisa az indirekt, 
közvetve elszámolható költség felosztási arányának – a pótlékkulcsnak vagy 
rezsikulcsnak – a meghatározása. 
Ezután a pótlékkulcs segítségével végezzük a közvetve elszámolt /közvetett/ 
költségeknek a gyártmányegységekre, költségviselőkre történő szétosztását. Ez úgy 
történik, hogy a pótlékkulccsal megszorozzuk a vetítési alapnak a szóban forgó 
gyártmányegységre eső hányadát. 
 
A normatív kalkuláció normalizált költségekkel végzett költségszámítás. Elterjedése a 
hazai ipari gyakorlatban szoros összefüggésben van a helyes gazdasági szemlélet 
térhódításával, amely a gazdálkodás középpontjába a gazdasági hatékonyság 
fokozottabb érvényesítését állítja. A gazdaságosság hatékony érvényesülésére irányuló 
törekvések folytán nem lehet megelégedni olyan elszámolási módszerekkel, amelyek a  
termelés ráfordításainak csupán globális ellenőrzését teszi lehetővé. A termelési 
folyamat termékegységre eső ráfordításainak ismerete, illetve a termelési folyamat 
elemei szerinti ellenőrzése, valamint a termelési folyamat operatív, menetközbeni 
ellenőrzésére való alkalmasság, a költségszámítás globális módszereivel szemben olyan 
követelmények, amelyek szoros logikai összefüggésben állnak a termelés műszaki 
színvonalával, a legfejlettebb technika alkalmazásának,  a termelékenység emelésének 
és az önköltség csökkentésének általánosan érvényesülő követelményével. Korszerű 
vállalatvezetés nem képzelhető el a költségek tervezése nélkül. A normatív kalkuláció a 
költségek tervezésére és a tervtől való eltérések vizsgálatára irányuló módszer, amely 
lényegében a ”kivételek alapján való vezetés” elvének megvalósítása a 
költséggazdálkodás területén. 
 
A „kivételek” megállapításához, az eltérések mértékének és jellegének 
meghatározásához – matematikai, statisztikai módszerekkel – sávos rendszerű ellenőrző 
határokat kell kiszámítani, a sáv szélességét a vizsgált jellemző véletlen ingadozásának 
mértéke szabja meg. A vállalati szervezeti hierarchia valamennyi vezetési szintjén 
három sáv meghatározása szükséges: 

- döntést nem igénylő sáv, 
- döntést igénylő sáv. 
- felsőbb vezetési szint hatáskörébe tartozó eltérés sávja. 
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A normatív kalkuláció a költségtervezés és elszámolás korszerű módszere, melynek 
célszerű alkalmazási területe az állandó profilú nagysorozat- és tömeggyártás. A 
tömegszerűség e fokain alkalmazható a legeredményesebben, s relatíve a legkevesebb 
munkaigénnyel. Egyedi-, kis- és középsorozatgyártásban általában alkalmazása nem 
gazdaságos, ill. hiányoznak a bevezetés lehetőségének előfeltételei. 
 
 
 
A normatív kalkuláció bevezetésének előfeltételei: 

- a vállalat rendelkezzék műszakilag megalapozott közvetlen anyag- és 
bérnormákkal; ezek hiányában tapasztalati normákkal; 

- a vállalat rendelkezzék olyan normanyilvántartással, amelyből a 
normaváltozások és az érvényben levő normák bármikor megállapíthatók; 

- a gyártáselőkészítő szervek a költségeket a megállapított normák alapján 
utalványozzák; 

- a normától eltérő költségek utalványozásának és bizonylatolásának rendjét a 
vállalat előre szabályozza, mégpedig oly módon, hogy a normaeltérések 
felmerülésének helye, oka és az azokért felelős személyek megállapíthatók 
legyenek. 

 
A normatív kalkulációs eljárás lényege a normaszerinti költségek és a normától eltérő 
költségek éles elhatárolása; a normától eltérő ráfordítások folyamatos megfigyelése, a 
figyelem ez utóbbi költségekre történő összpontosítása. 
Az előfeltételek biztosítása után a normatív kalkuláció kiindulópontja a termékek norma 
szerinti önköltségének a megállapítása. 
A norma szerinti önköltség birtokában az utókalkulációnak már csak a normától eltérő 
ráfordítások gyűjtése és rögzítése a feladata. Ennek megfelelően a normatív 
önköltségmegállapítás a következő adatokra támaszkodik: 
 

- Az elszámolási időszak első napján fennálló alkatrészenként és 
műveletenként részletezett normák alapján kidolgozott előkalkuláció 
adataira. 

 
- Az elszámolási időszak alatt a konstrukciós, technológiai vagy egyéb okból 

beállított normaváltozások tételes kimunkált költségkülönbözeteire. 
 

- Az elszámolási időszak alatt bekövetkezett, tételesen kimunkált időleges 
normaeltérések  költségkihatásaira. 

 
A fenti adatok birtokában az utókalkuláció következőképpen állapítja meg az előállított 
termékek tényleges önköltségét: 
 

Norma szerinti önköltség 
 

+/- normaváltozások 
 

+/- normaeltérések 
 

tényleges önköltség. 
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A normatív kalkuláció abból adódóan, hogy a figyelmet a normától eltérő ráfordításokra 
irányítja, lehetőséget nyújt a termék előállítása során operatív beavatkozásra. 
A normatív kalkulációnál az egyes kalkulációs tételek meghatározása során nem kell 
tételesen feldolgozni az alkatrészenkénti közvetlen anyag- és a műveletenkénti 
munkautalványokat, ami más kalkulációs módszerhez viszonyítva munkamegtakarítást, 
a költségszámítás munkaigényességének csökkentését eredményezi. 
A normatív kalkuláció alapja termelőfolyamat korszerű megszervezése, a műszaki- és 
gyártáselőkészítés pontos kidolgozása és alkalmazása, műszaki-gazdasági számításokon 
alapuló költségnormák. Ezek következtében e módszer felhasználása révén fokozott 
pontossági igényeket kielégítő tényleges önköltséget kapunk. 
A normatív kalkuláció folyamatosan dokumentálja a normaváltozásokat, a folyó 
normáktól való eltéréseket; ezeket a felmerülés helye /pl. üzem, műhely stb./, az eltérés 
okai /pl. selejt, újítás stb./ és a felelős személyek vagy szervek /pl. konstrukció, 
technológia stb./ szerint csoportosítja, összegezi és továbbítja a vállalati vezetés 
számára. Ezen adatok birtokában értékelhetők az önköltség alakulására hatást gyakorló 
szervezeti egységek, személyek munkája. 
Bármely iparágban használható kalkulációs módszer, ha az eredményes alkalmazás 
feltételei biztosítottak. 
 
 

5.3 Fedezetelemzés 
 
 

Az üzleti vállalkozás a fedezeti analízis segítségével vizsgálhatja a költség-
árbevétel-profít kapcsolatait, a kapacitáskihasználás függvényében kiemelten a nyereség 
alakulását. A fedezetelemzés segítségével lehet vizsgálni, hogy a fix és a változó 
költségek arányváltozásai hogyan hatnak a vállalkozás jövedelmezőségére. A fedezet 
analízis  az ár/volumen, költség/volumen kapcsolat elemzés elősegíti a menedzsment 
piaci döntéseinek a megalapozottságát. 
A költségek a termék és szolgáltatások piaci értékestése révén térülnek meg. A 
vállalkozásnak olyan nagyságú árbevételhez kell jutni, amely fedezi az igénybe vett 
erőforrások költségeit, az állandó költségeket és ezen túlmenően profitot is biztosít. 
A fedezeti analízis az AKFN (ár-költség-fedezet- nyereség) struktúra segítségével 
történik: 

1)  Árbevétel 
2) -Változó költségek 
3)  Fedezet 
4) -Fix költségek 
5)  Nyereség 

 
Természetesen a nyereségnek biztosítani kell a fizetendő adót és a profitot. 
A levezetésből kiolvasható, hogy a fedezet funkciója, hogy fedezze a fix költséget 
(ehhez meghatározott volumenű termék értékesítése szükséges) ennek megtörténte után 
nyereséget képezzen. Ezt a funkciót azon termékek teljesítik, amelyeket a fix költség 
fedezésén felül termeltek. 
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Fedezeti diagram 
 

 

Árbevétel
Nyereség

Fedezeti pont

Változó költség 

Veszteség 
Fix költség 

Kritikus mennyiség 

7. sz. ábra 

 
Kiszámítható az a kritikus termékmennyiség, amelynek eladása esetén éppen 
megtérülnek a vállalkozás költségei. 

 
A gyártmánykarakterisztikák és fedezet alapján számított leggyakoribb gazdasági 
paraméterek: 

- fedezeti hányad 
- egy normaórára jutó fedezeti összeg 
- egy forint közvetlen bérre jutó fedezeti összeg 
- az egy gépórára jutó fedezeti összeg 
- egységnyi alapanyagból kihozható fedezeti összeg 

 
Fedezeti hányad; a termék vagy szolgáltatás értékesítésekor az árbevételből számított 
fedezeti összeg az árbevétel százalékában. 
 
 

5.4  Határköltségszámítás 
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Minden gazdasági döntésnél vizsgálni kell várható gazdasági hatását. Egy gazdasági 
feladatot akkor célszerű elvállalni, ha annak eredményként a korábbiakhoz képest jobb 
helyzetbe kerülhetünk. Annak az elbírálása azonban, hogy  

- jobb helyzetbe kerülünk-e, illetve 
- a több változat közül melyikkel kerülünk jobb helyzetbe több módon 

történhet. 
 
 
Az elemzést elvégezhetjük 

- a tevékenységek átlagos hozama és 
- a tevékenységek határhozama (azaz a változás hozama) alapján. 

 
Azt a gondolkodásmódot, amely nem az átlagszámításon alapuló (hagyományos) 
szemléletet veszi figyelembe, hanem a „változáson” keresztül vizsgálja a gazdasági 
eseményeket (és annak alapján hozza a döntéseket) marginális gondolkodásmódnak 
(szemléletnek), módszerét határelemzésnek határköltség – számításnak nevezzük. 
A határértéken alapuló költségszámítás elsősorban a határköltség megállapítására 
irányul, tehát a határköltség 

- fogalmát tekintve a réteg – termelés többlettermelés egységköltsége 
- tartalma alapján a termék változó költségét jelenti. 

 
A határköltség elemzés sikeresen használható 

- árpolitika, árengedmény kidolgozásánál 
- költségkihatású döntéseknél a legmegfelelőbb változat kiválasztásához 
- átlagköltség számításon alapuló döntések helyességének ellenőrző 

számításaként 
- a kapacitások kihasználásának fokozására. 
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VI.  A beruházások vizsgálata 

 
 
 

6.1  A beruházások fogalma és csoportosítása 
 
 

A beruházás közgazdasági értelemben állóalapok bővítését, pótlását jelenti. A 
beruházás alapvetően nem választható el az építész- és építőmérnöki szakmai 
tevékenységtől, aminek a lényege valamely építmény létesítése, átalakítása, vagy 
felújítása. Ebből a szempontból a beruházás úgy is felfogható, mint olyan pénzeszköz 
befektetés, amelynek a célja új építmény létrehozása, vagy meglévő építmény 
átalakítása, értéknövelő fejlesztése. 
 
Szabatosan megfogalmazva – összhangban a törvényi meghatározással – a beruházás új 
tárgyi eszközök előállítása, vagy meglévők bővítése, pótlása. E – szerint a beruházás 
immateriális javak megszerzése tárgyi eszközök beszerzése, előállítása, a meglévő 
eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, valamint az 
üzembehelyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült mindazon tevékenység, 
amely az adott eszközhöz hozzákapcsolható. Egy beruházási folyamatban sokféle 
szakmai tevékenység ötvöződik, tervezőmérnöki, kivitelezői, közgazdasági stb. 
 
A piacgazdaságban a beruházás vállalkozás, amely kockázattal jár, s amelynek 
eredménye lehet új termék, esetleg újfajta szolgáltatás, illetve új piac teremtése. A 
beruházás mint vállalkozás új haszon – profit – reményében történő ráfordítás, 
amelynek sikere függ a beruházás szakmai megalapozottságtól. A jól működő 
piacgazdaságban a beruházás kezdeményezésének és megítélésének alapvető indítéka a 
jövedelmezőség, de természetesen nagy számban léteznek nem profitorientált 
beruházások is. Ezek szakmai előkészítése, megalapozása ugyanúgy fontos, mint a 
profitorientált fejlesztéseké. Sőt a közpénzből fedezett beruházásoknál szigorúbbak a 
műszaki és pénzügyi előkészítés, a finanszírozás és számvitel szabályai. Ez utóbbi 
beruházások esetében – infrastrukturális fejlesztések – pl. a beruházások közvetlen 
megtérülését hagyományos módszerekkel nem lehet számszerűsíteni, a vasutak 
korszerűsítésének hatása közvetett módon nemzetgazdaságilag értelmezhető. 
Nyilvánvaló, hogy a beruházás tágabb értelmezésében igen összetett folyamat az 
építőipari folyamatok (beleértve a gépészeti és elektromos szerelési munkákat is) 
mellett a teljes beruházás számos egyéb feladat elvégzését jelenti. 
 
 

6.1.1  A beruházások csoportosítása 
 

A beruházások sokféle szempont szerint csoportosíthatók, az elvégzett fejlesztések 
pedig kategóriákba sorolhatók. 
 
A beruházás lehet: 
 

• Állománynövelő, ha a nyilvántartott eszközök leltári nyilvántartási egységének 
számát növeli; 
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• Állománybővítő, ha a nyilvántartott eszköz nagyságát (hosszát, terjedelmét, 

funkcióját, tartozékait, teljesítőképességét) növeli, de új leltározási egységet nem 
hoz létre; 

 
• Eszközpótló beruházás, ami selejtezett tárgyi eszköz pótlására szolgál, tehát sem 

az eszközállomány leltározási egységének számát, sem azok nagyságát nem 
növeli; 

 
• Felújítás, a rendszeres használat következtében szükségessé váló, a tárgyi 

eszköz értékéhez képest jelentős költséggel járó, a tárgyi eszköz egészére, illetve 
egy vagy több fődarabjára kiterjedő, egyfolytában végrehajtott, a szakszerű 
ellenőrzést is magában foglaló, teljes szét-, illetve összeszereléssel járó általános 
javítás (generáljavítás, főjavítás, nagyjavítás), amely a tárgyi eszköz eredeti 
műszaki állapotát megközelítően vagy teljes egészében visszaállítja; 

 
• Rekonstrukció a meglévő tárgyi eszközökön egyidejűleg végzett beruházási és 

felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti 
állapotát megközelítő és teljes helyreállításán túl, a beruházással a tárgyi eszköz 
kapacitása, funkciója, az eszközzel elvégezhető feladatok köre bővül. 

 
 
 A beruházásokat osztályozhatjuk a beruházó személye alapján: 
 

• Állami beruházások, ezen belül 
 

 kormányzati beruházás, amely egészében vagy részben 
költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztés, alapokmány-
tervezetét a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jóváhagyására előterjeszti vagy engedélyezi a rendelkezésre álló 
előirányzatból, 

 kiemelt jelentőségű kormányzati beruházás, amelynek 
megvalósítását az országgyűlés engedélyezi a miniszter által 
kidolgozott beruházási javaslat alapján, 

 beruházási célprogramban összefoglalt kormányzati beruházások, 
amelyek megvalósítandó célját (nevesítve) az országgyűlés az 
éves költségvetési törvényben hagyja jóvá, a konkrét anyagi-
műszaki tartalmat az illetékes miniszter határozza meg, 

 intézményi beruházás, amelynek megvalósítandó célját a 
költségvetési felügyelet ellátó intézmény vezetője határozza meg. 

 Nem állami forrásból megvalósult beruházás, ez a jogi 
személyek, vállalkozások és a természetes személyek forrásaiból 
megvalósuló beruházásokat jelenti, idesorolható egy család 
lakásépítése, egy külföldi vagy hazai vállalati tőkéből 
megvalósuló beruházás egyaránt. 

 
A beruházások célja szerint a beruházásokat vizsgálhatjuk aszerint, hogy a létrehozandó 
beruházás milyen funkciót szolgál. Ebből a szempontból a beruházás termelő vagy 
nemtermelő jellegű lehet. 
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A beruházások funkcionális besorolása szerint azt vizsgáljuk, hogy a beruházás melyik 
népgazdasági ágat szolgálj, pl. lehet: 
 

• ipari, 
• közlekedési, 
• egészségügyi, szociális, 
• kulturális, oktatási, 
• mezőgazdasági, 
• vendéglátási, szórakozási, 
• kereskedelmi stb. 

 
 
A beruházások csoportosítása a rendeltetés és cél szerint 
 
Nemzetgazdasági beruházás: az a beruházás, amely a nemzetgazdaság tárgyi 
eszközállományát bővíti, illetve a nemzetgazdasági tárgyi eszközállományt pótolja. 
 
Üzemgazdasági beruházása: az a beruházás, amelynél a beruházó (üzemeltető) tárgyi 
eszközállományának olyan bővülése, illetve pótlása következik be, amely a 
nemzetgazdaság tárgyi eszközállományát nem növeli. 
 
Építési beruházás: minden olyan tevékenység, amelynek célja új építmények 
létrehozása, építmények terjedelmének (hasznos alapterületének vagy légterének) 
növelése, építmények kiegészítése korábban meg nem levő épületgépészeti 
berendezésekkel, építmények részleges vagy teljes újraépítése, a teljes építmény 
rendeltetésének megváltozása, az építmény korszerűsítése és átalakítása, amelynek 
során az építmény feladatának ellátására alkalmasabbá válik, funkciója bővül, az 
építmény felújítása eredeti állagának helyreállítása. Az építmény – valamely beruházás 
érdekében való – lebontása teljesen vagy az alapokig, a gépek alapozása. 
 
Építmény: mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított létesítmény, 
amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes 
állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre, a 
talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el úgy, hogy 
ezáltal az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatra alkalmatlanná válik. Az 
építményhez tartoznak azok a víz-, villany-, gáz-, és csatornázási vezetékek, fűtési, 
szellőző-, légüdítő berendezések és felvonók, amelyek az építmény szerkezetébe 
beépítve a használhatóságát és ellátását biztosítják. Az ilyen vezetékek és szerelvények 
akkor is az építményhez tartoznak, ha azok az építmény használhatóságának biztosítás, 
illetve ellátása mellett technológiai célokat is szolgálnak, vagy már a meglévő 
építménybe később kerülnek beépítésre. 
 
Épület: az olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől 
épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot. Alkalmas: 

• állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodásra, 
• üzemi termelésre, 
• az anyag gyártására és tárolására. 

 
Egyéb építmény: minden, épületnek nem minősülő építmény (pl. út, vasút, kerítés). 



 120

 
A gépberuházás körébe tartoznak: a gépek és technológiai berendezések, járművek, 
műszerek beszerzése (beleértve a rendeltetésszerű használat feltételeként előírt tartalék 
alkatrészek és tartozékok beszerzését is), a technológiai szerelési munkák költségei, 
valamint a gépberuházásokkal kapcsolatos egyéb hasznos beruházási tevékenység 
költségei (szállítási költség, vám-, vámkezelési költség, import forgalmi adó, 
bizományosi jutalék). Gépberuházásnak tekintendő a gépek, technológiai berendezések, 
járművek, műszerek kiegészítése vagy bővítése tartozékokkal, továbbá minden olyan 
átalakítás, amely rendeltetésük megváltoztatását vagy kapacitásuk növelését 
eredményezi, és minden felújítás. 
 
Technológiai szerelési munka: az építmények fogalmába nem tartozó, az építmények 
állagától függetlenül fel- és leszerelhető elmozdítható olyan gépek, berendezések, 
felszerelések stb. elhelyezésével és bekövetkezésével kapcsolatos szerelési munka, 
amelyeket az építményekbe nem használhatóságuk, hanem elsősorban üzemeltetési 
(termelési) célokból helyeznek el. Idetartozik az épületen kívüli gépek, berendezések 
felszerelések szerelése is. (A gépeket és gépi berendezéseket gyártó/szállító vállalat által 
végzett helyszíni összeszerelési munka nem tekinthető technológia szerelésnek, ha az 
gép  beszerzési költségeiben megjelenik). 
 
Egyéb beruházások: 

• gazdasági-műszaki tervezés, 
• berendezési és felszerelési tárgyak beruházásai, 
• erdősítési, fásítási beruházások, 
• ültetvényberuházások, 
• szellemi termékek megszerzése, 
• egyéb (eddig még fel nem sorolt, illetve nem építési vagy gépberuházásnak 

minősülő) értéknövelő tevékenység. 
 
A beruházások osztályozás nagyságrend szerint 
A beruházások fontos osztályozása a nagyságrend szerinti felosztás. A beruházások 
megvalósítása módszereinek, előírásainak nagyságrendi megítélése attól függ, hogy a 
közbeszerzési törvény hatály alá tartoznak-e vagy sem. Vannak 

• mikroberuházások: az 1 millió Ft alattiak, 
• kisberuházások: az 1 millió Ft és 10 millió Ft közöttiek, 
• közepes beruházások: a 10 millió Ft és 50 millió Ft közöttiek, 
• nagyberuházások: az 50 millió Ft és 300 millió Ft közöttiek, 
• kiemelt beruházások: a 300 millió Ft felettiek. 

 
E nagyságrendek nemcsak az előírásokban jelentenek eltéréseket, hanem más-más 
beruházási folyamatszervezési feladatokat és szervezeti megoldásokat igényelnek. 
 
A beruházási folyamatok „végtermékei” szempontjából történő vizsgálat 
Előbbiekben már meghatároztuk, hogy a beruházások alapvető célja termelő és nem 
termelő állóalapok létrehozása. A számviteli előírásokkal összhangban a beruházási 
tevékenység eredményként létrejött „végterméket” a gazdálkodási folyamatban a 
tevékenységhez való viszony szempontjából is értelmezhetjük. Ez a csoportosítás azért 
is fontos, mert eszerint történik a beruházások megtérítésének számítása, a beruházási 
eszközök termelési folyamatban történő költségelszámolása. A beruházásokkal 
létrehozott állóalapokat az elszámolási technikák szerint befektetett tárgyi eszközöknek  



 121

 
nevezzük. E felfogás szerint a beruházás: tárgyi eszközök beszerzése, előállítása, 
meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, továbbá 
az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 
szolgáló felújítási munka. 
 
A beruházások csoportosítása a folyamatkészültség alapján 
Befejezetlen beruházásnak kell tekinteni a kivitelezők, szállítók által végzett és 
beruházó vagy az általa megbízott beruházási lebonyolító által átvett, számlázott vagy 
még nem számlázott idegen teljesítmények, illetve a saját vállalkozásban megvalósított 
teljesítmények értékét, a beszerzett, de még használatba nem vett anyagi eszközök 
értékét – beleértve a rendeltetésszerűen használatba nem vett 50 ezer Ft értékhatár alatti 
tárgyi eszközöket is-, valamint az egyéb hasznos tevékenységek ráfordításait, amelyeket 
még ne helyeztek üzembe, illetve még nem történt meg a kivitelezésük. 
A befejezetlen beruházások állománya a befejezetlen beruházások egy adott időpontban 
rendelkezésre álló összege. 
 
Szünetelt beruházásnak minősül, ha a beruházás megvalósításának munkáit az üzembe 
helyezését megelőzően valamilyen okból (például pénzhiány miatt) félbeszakítják, de 
később – az akadályozó tényezők megszüntével – folytatják. 
Leállított beruházás megvalósításának munkáit olyan okok miatt kell beszüntetni, 
amelyek a beruházás folytatását szükségtelenné teszik. 
 
A beruházások csoportosítása a tevékenység alapján 
A tárgyi eszközökkel kapcsolatban a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmát 
számvitelről szóló 2000. évit C. törvény határozza meg. Eszerint: 
 

• Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő 
előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű 
használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű 
használatbavételéig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, 
alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi 
eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az elkészítést, a 
lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi 
eszköz bővítést, rendeltetésnek megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, 
teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenyég is, az 
előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb 
tevékenységekkel együtt. 

 
• Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredet állaga (kapacitása, pontossága) 

helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely 
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti 
műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az 
előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul 
és így a felújítás pótlólagos ráfordításból a jövőben gazdasági előnyök 
származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika 
alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával 
vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, 
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; tárgyi eszközt akkor kell 
felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a  
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tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), 
amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem 
felújítás az elmaradt és felhalmozódott karbantartás egy időben való elvégzés, 
függetlenül a költségek nagyságától. 
 

• Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási tevékenység, ideértve a tervszerű 
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő 
nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenysége, amelyet a 
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos 
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

 
A számviteli törvény határozza meg azt is, hogy a tárgyi eszközök bekerülési 
(beszerzési és előállítási) értékeként milyen költségek, kiadások vehetők számba. 
Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, 
üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig 
felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A 
bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt 
vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt 
beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, 
üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek 
saját vállalkozásában történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét), a 
bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási 
adót, jövedéki adót), a vámterhek foglalja magában. 
A bekerülési (beszerzési) érték része – az előbbiekben felsoroltakon túl – az eszköz 
beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: 
 

a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke],  
b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 
c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási szolgáltatási díj, 
d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi 

termékdíj, szakértői díj), 
e) a vásárolt vételi opció díja. 

 
A bekerülési (beszerzési) értéknek nem rész a levonható előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint 
ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem 
vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege 
nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét. 
 
A bekerülési (beszerzési) érték része továbbá: 

- felvétele előtt fizetett – a hitel, a kölcsön feltételeként előírt – bankgarancia 
díja, 

- szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, 
folyósítási jutalék, a hitel igénybevételénél felszámított rendelkezésre tartási 
jutalék, 

- szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, 
- felvétel után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig 

terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat; 
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- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az eszköz üzembe helyezéséig 

terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) – biztosítási díj; továbbá  
- a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó 

devizahitelnek – az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt 
(időszakot terhelő) – árfolyamkülönbözete,  

- a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházás-lebonyolítás, az új 
technológia elsajátításának ( a betanítás) díjai, közvetlen költségei. 

 
Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, 
amennyiben az épület, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az 
épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény 
beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt telek építkezésre alkalmassá tétele 
érdekébe végzett munkák költségit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő 
beszerzési költségként kell elszámolni a telek ( a földterület) bontás utáni (az üres telek) 
piaci értékének  megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat 
megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell 
figyelembe venni. 
 
Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit 
az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. 
 
Az újraépítés költsége az újraépített észköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. 
 
A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges 
– és tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett 
– tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke – függetlenül attól, hogy az a tárgyi 
eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg – a tárgyi eszköz 
bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. 
 
A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra 
vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költségek, ennek hiányában az 
állománybavételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel 
csökkentett eladási ára, várható eladási ára. 
 
A bekerülési (beszerzési) érték részét képező – előbbiekben felsorolt – tételeket a 
felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) 
kell számításba venni a számlázott összegben. 
 
Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a 
megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem 
állapította meg, akkor az adott eszköz értékét rendelkezésre álló dokumentumok 
(szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így 
meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő 
(kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok 
kézhezvételének időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott 
eszköz értékét jelentősen módosítja. 
 
 
 



 124

Az eszközértéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az 
eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét 
jelentő bérmunkadíjat. 
 
Az eszközértékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan 
beszerzése esetén az ingatlan értékébe – szerződés alapján – beszámított korábba a 
bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) 
összeget. 
 
Importbeszerzésként kell elszámolni az eszköznek a külkereskedelmi áruforgalomban 
külföldről történő beszerzését (termékimport), továbbá azt a belföldön, illetve külföldön 
igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást, amelynél a szolgáltatást nyújtó 
gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában 
lakóhelye, szokásos tartózkodási helye külföldön van (szolgáltatásimport), függetlenül  
attól, hogy az ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással 
vagy külkereskedelmi szerződésben meghatározott forintszámláról forintban egyenlítik 
ki. Az importbeszerzés elszámolása szempontjából külföld a Magyar Köztársaság 
államhatárán kívüli terület. A köz- és magánvámraktárakból történő beszerzés a 
vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló törvényben rögzített feltételek szerint 
minősül importbeszerzésnek. 
 
Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés 
szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. 
 
A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) 
értékéke az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) érték, 
illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem 
adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz esetében az eszköznek az 
állománybavétel időpontjában ismert piaci értéke. 
 
 

6.2 A beruházási folyamat szereplői és együttműködésük 
 
 

A beruházás kezdeményezésében , a beruházás, fejlesztés céljának 
megfogalmazásában, előkészítésében és megvalósításában többen vesznek részt. 
Tevékenységüket az határozza meg, hogy milyen szerepet töltenek be, és ez határozza 
meg kapcsolataikat is. Elmondható, hogy minden beruházás és annak kivitelezésére az 
egyediség jellemző így a megvalósítási folyamatban résztvevők feladata és érdeke is 
esetenként változó. Az is előfordul, hogy egy-egy közreműködő több szerepben is 
tevékenykedik és ilyenkor érdeke is árnyaltabb. 
 
A beruházás főszereplője az építtető, Ő az aki saját kezdeményezésére, vagy társadalmi 
igények kielégítésére (esetleg piac szerzés céljából) a fejlesztésről dönt, a pénzeszközzel 
rendelkezik, a tervezést megrendeli, a kivitelezést vállalásba adja, a megvalósításra 
versenyt hirdet(et) és a beruházás eredményével rendelkezik. A fentiekkel összhangban 
meglehetősen nehéz mindenre kiterjedően meghatározni azokat a tevékenységeket, 
melyek egy nagyobb beruházás előkészítése és a beruházás megvalósítása során az  
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építtetőre hárul. A teljesség igénye nélkül néhány alapvető feladatot ismertetünk, (ami 
érzékelteti a közreműködők, építészek bevonásának indokoltságát): 

- az építési terület kiválasztása, vagy ha adott, akkor 
- az építési terület igénybevételéhez hatósági, műszaki és pénzügyi feltételek 

feltárása, engedélyek beszerzése 
- versenyfelhívási dokumentáció elkészítése, kiadása (ajánlat dokumentáció) 
- a kivitelezői versenyegyeztetés lebonyolítása, az ajánlatok elbírálása és 

döntés, 
- a szükséges  tőke megszerzése, 
- a közreműködő partnerek – műszaki ellenőr – kiválasztása, 
- a beruházásban résztvevők tevékenységének ellenőrzése, az eredmény 

átvétele, a szerződés teljesítésének elbírálása, 
- beüzemelés és a garancián belül és azon túl jelentkező műszaki problémák 

megoldása. 
 
Az építtető feladatai az előkészítés és a megvalósítás folyamán változhat ha a 
lebonyolítással erre szakosodott céget bíz meg, vagy ha komplex vállalkozásba adja a 
kivitelezést. 
 
Az állami és nagyobb önkormányzati építtető általában rendelkezik megfelelő 
szakapparátussal, vagy igénybe veszi térítés ellenében szakcégek munkáját a fejlesztés 
előkészítése és sikere lebonyolítása érdekében. 
 
Vázlatosan ismertetjük a beruházásban lehetséges főbb közreműködőket: 

- építtető, beruházó 
- tanácsadó – konzulens 
- lebonyolító 
- tervező 
- kivitelező – vállalkozó 
- műszaki ellenőr 
- üzemeltető 
- a hatóság 
- a szakhatóság 
- pénzintézet stb. 

 
A tanácsadó – konzulens esetében – de a többi közreműködő esetében is – követelmény, 
hogy hasonló beruházás folyamatában korábbi részvételt, gyakorlati tapasztalatot tudjon 
igazolni. Fontos a gyakorlatban szerzett tapasztalat mert a beruházás folyamán számos 
rendkívüli esemény konfliktusos helyzet adódik, amikor a közreműködők részéről 
határozottság, gyors döntéshozatali képesség, vagy éppen a feszültség oldására való 
képesség szükséges. 
 
A lebonyolító feladta a beruházó képviseletében a helyszínen folyó tevékenység 
koordinálása ellenőrzése. A beruházót általában műszaki ellenőr képviseli, aki a 
vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrzi a helyszínen folyó tevékenységeket beérkező 
és beszerelésre kerülő berendezéseket, technológiákat. 
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A vállalkozó a beruházóval (építtetővel), annak képviseletében eljáró szervezette, 
fővállalkozóval, vagy másik vállalkozóval köt szerződést az általa nyújtandó telepítésre 
vonatkozóan. Felelőssége az általa vállalt teljesítés szerződésszerű teljesítésére, azaz 
meghatározott műszaki tartalommal és minőségben, elfogadott költségkereten belül és a 
rögzített határidőre történő befejezésre terjed ki. 
 
 

6.2.1  A beruházások megvalósíthatósági tanulmányának célja 
 

A megvalósíthatósági tanulmány – vagy itthon is használatos angol eredetű nevén 
„pheasibility study” – célja a beruházás indítása előtt a várható költségek és az 
elkészülő beruházás által hajtható haszon arányának, a beruházás megtérülésének, 
valamint a tervezett forrásoknak és a tervezett ütemezésnek az ismertetése, elemzése a 
döntéshozatal előkészítése érdekében. 
 
A tanulmány készülhet olyan stádiumban is, amikor még nincs meghatározott beruházó, 
hanem valamely személynek vagy csoportnak, cégnek kialakul egy üzleti elképzelése 
valamely haszonszerző tevékenységgel kapcsolatban, melyhez valamiképp beruházási 
folyamat kapcsolódik. Ezesetben a beruházás lehetőségének „eladása” elsősorban a 
megvalósíthatósági tanulmány célja, tehát a finanszírozáshoz forrásokkal nem, vagy 
teljes körben rendelkező ötletgazda elkészíti a várható költségek elemzését, elvégzi a 
megtérülési számítást végiggondolja a szükséges intézkedéseket és a lehetséges, illetve 
kívánatos ütemezést. Természetesen célszerű főként az ilyen típusú, finanszírozót 
kereső tanulmányok esetében több alternatívát felvázolni, amelyek az elérendő célt és 
folyamatot akár ütemezetten, akár minőségi vagy mennyiségi tekintetben különböző 
szintekben dolgozzák fel több változatban. 
 
Ennek jelentősége akkor érthető, ha például valaki egy sok tíz milliárd forint értékű, 
komplex és bonyolult projekthez keres finanszírozót. Ha a teljes nagyságrendet 
egyszerre kívánja finanszíroztatni, feltehetőleg nem fog találni épeszű partnert, aki a 
teljes összeget rendelkezésére bocsátja. Ha azonban továbbfejleszthető ütemekben 
gondolkodik, amikor például az első ütem megvalósítása után a keletkező bevételből a 
további ütemek finanszírozhatók, biztosabb, hogy ténylegesen megalapozott és 
elfogadható kockázattal járó beruházás esetén kisebb – nagyobb erőfeszítéssel a pénzt 
adó partnerek megtalálhatók. Ilyen jellegű, finanszírozót kereső megvalósíthatósági 
tanulmányokat készíttetnek a nagyobb építőipari vállalkozások is alkalmas projektekre, 
azzal a céllal, hogy ha a finanszírozást sikerül megszervezniük, természetesen a projekt 
kivitelezési munkáit verseny nélkül adott cég végezheti. 
 
Amikor már maga a beruházó készít vagy készíttet ilyen tanulmányt, annak célja nem a 
finanszírozó megkeresése, hanem a rendelkezésre álló forrásból a megcélzott 
haszontermelő beruházás megtérülésének és egyáltalán – mint a tanulmány neve is 
mutatja – megvalósíthatóságának bizonyítása, vagy esetenként a realitásokból kiindulva 
a beruházás célszerűségének megcáfolása. 
 
A megvalósíthatósági tanulmány céljából következik, hogy milyen munkarészeket kell 
tartalmazzon ahhoz, hogy a kitűzött célt elérje. A tanulmány jellegéből és 
sajátosságaiból következően a szokásos tartalomra kötelező előírások, általános  
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szabályozás nem létezik, de azért általánosságban jól körülírhatók a beruházás mérlegre 
tétele érdekében szükséges és célszerű fejezetek. 
 
Mindenek előtt ismertetni kell az előzményeket lényegretörően azokat, amelyek a 
beruházási elképzelés megszületéséhez vezettek, és mintegy előzetesen összefoglalva be 
kell mutatni a beruházás lényegét, fő mutatóit. Ezt kel kövesse a beruházási környezet 
közvetlen és közvetett körülményeinek ismertetése. A közvetlen környezeten az adott 
telekingatlan jellemzői értendők, mint a nagyság a beépítettség, a meglévő közmű 
ellátottság stb. A közvetett körülmények közé a telek illetve a beruházás értékét növelő 
vagy csökkentő adottságok, mint a környező utak állapota, közlekedési kapcsolatok 
(bizonyos beruházások esetén meghatározó lehet a vasúti iparvágány-kapcsolat, az 
autópálya vagy éppen a repülőtér közelsége, más esetekben a folyóvíz melletti fekvés 
lehet meghatározó szempont.), hírközlési, lehetőségek, vagy akár a közelben található, 
szabad kapacitással rendelkező szociális ellátó intézmények, melyek alkalmasak a 
leendő beruházás munkatársainak ellátására. 
 
A következő lényeges fejezet a beruházás műszaki megoldásának ismertetése, a fő 
műszaki paraméterek bemutatása, megfelelő mélységben. Természetesen itt kell 
ábrázolni a tervezett állapotot előzetes, tanulmány szintű rajzokkal, és az „eladás” 
érdekében célszerűen megfelelő tálalásban. Főként a bonyolultabb esetekben fontos 
lehet az alaprajzok, metszetek és homlokzatok mellett a térbeli látvány érzékeltetése, 
amihez hasznos segítséget nyújthatnak a ma már egyre szélesebb körben terjedő CAD – 
programok. Fontos a tervezés menetére, javasolt rendszerére kitérni, beleértve az adott 
terület és a beruházás sajátos kérdéseit is. Mondjuk egy hulladékégető mű esetében 
például az érintett lakossággal való egyeztetési mechanizmus, illetve a környezeti 
hatástanulmány kérdése meghatározó jelentőségű, akár a műszaki megvalósítás 
kérdéseinél nagyobb jelentőségű lehet.  
 
A beruházás végállapotának bemutatása után ki kell térni a megvalósítás körülményeire, 
feladataira, a beruházói oldalról szükséges szervezeti rendszerre, a versenyeztetés 
szisztémájára, a megvalósítás technológiai kérdéseire vázlatosan, főként a speciális 
nehézségeket jelentő feladatrészek esetében. 
 
Ha a műszaki és időbeli kérdések feltárása kellő részletességgel megtörtént, nem marad 
más, mint maga a lényeg, azaz a pénzügyi kérdések. A műszaki megoldás és ehhez 
kapcsolódó feladatok ismeretében meg kell határozni a megvalósítás költségeit, 
célszerűen csoportosítva, lehetőség szerint illeszkedve a megvalósítás szakaszaihoz, 
illetve az egyes szakaszokon belül a végzendő feladatcsoportokhoz. 
 
A költségek és a források ismertetése nyomán el kell végezni a megtérülés elemzését, 
melyhez a tervezett haszontermelő tevékenység adott időszakra tervezett 
költségvetés/bevétel számait külön kibontva kell csatolni. 
 
Végezetül szükséges az összefoglaló javaslat, mely kiterjed a pozitív döntés esetén 
követendő eljárásra intézkedési programra 
 
Fentiek a beruházás nagyságrendje függvényében rendkívül nagy feladatot jelenthetnek, 
ezért kiemelten fontos a tárgyszerűség, a célratörő és jól átgondolt összeállítás. Főként 
nagy befektetők megcélzása esetén kifejezetten fontos a tanulmány megfelelő külleme,  
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a színes ábrák, grafikonok, tervlapok, és ma már szinte lehetetlen a számítógép nélkül 
ezek meggyőző bemutatása. 
 
 

6.2.2 A beruházási alapokmány fogalma, tartalmi követelményei 
 

A beruházás megvalósításának legfontosabb dokumentuma a beruházási 
alapokmány, amely az alapját képezi a beruházás végrehajtási szakaszának. A 
beruházási terv elkészítésének az a célja, hogy meghatározza a beruházás tartalmát és 
kereteit és megerősítse a döntéshozókat a tervezett beruházás jövedelmezőségéről vagy 
fontosságáról. E dokumentum alapos megismerése után hozhatja meg végső döntését a 
tulajdonos, illetve a vállalat menedzsmentje a beruházás megvalósítására. 
 
A beruházási alapokmány – fogalmi meghatározása szerint – a beruházás 
megvalósítását engedélyező alapdokumentum, amely a beruházási feladatok lényeges 
műszaki, pénzügyi, beruházás-szervezési, időütemezési adatainak összefoglalása. 
A beruházási alapokmányt a teljes beruházási feladatra kell készíteni. Több évet érintő 
beruházási alapokmányt aktualizálni kell minden, a megvalósítást érintő évre. Az 
aktualizált beruházási alapokmány a tényszámokat és az aktuális tervszámokat 
tartalmazza. 
A beruházási alapokmányt a beruházó készíti. Ha a beruházó a beruházás 
lebonyolításával más szervezetet (szervet) bíz meg, a beruházási alapokmányt 
elkészíttetheti a beruházási lebonyolítóval is. 
A beruházási alapokmány elkészítésének alapja az elfogadott megvalósíthatósági 
tanulmány. 
A döntés előkészítési fázis során megfogalmazott adatok és összefüggések 
feldolgozásával a beruházó bemutatja az előtte álló beruházási feladatot, áttekinti 
tartalmi, szervezési és pénzügyi vonatkozásait, kijelöli a beruházás végrehajtásáért 
felelősöket. 
 
A beruházó számára a beruházási alapokmány segítséget nyújt a beruházások során 
közreműködő külső szállítók, vállalkozók és az adott vállalaton/vállalkozáson belüli 
közreműködők munkájának megszervezéséhez, koordinálásához és figyelemmel 
kíséréséhez. 
A beruházási alapokmányt, amennyiben a megvalósítási időtartam lehetővé teszi, a 
kiviteli tervek, valamint a szállítói és kivitelezői ajánlatok birtokában célszerű 
elkészíteni. Ez esetben a beruházási alapokmány pontosabb megvalósítási költséget 
tartalmazhat. 
A beruházási alapokmánynak a beruházás teljes tartalmát, előirányzatát, határidőit kell 
bemutatni, függetlenül attól, hogy a megvalósítás egy naptári évben befejeződik – e 
vagy több évet vesz igénybe. A beruházás jóváhagyása a beruházás teljes tartamára 
vonatkozik, ezért a folyamatban lévő áthúzódó beruházás beruházási alapokmánya nem 
új jóváhagyást jelent, hanem arra szolgál, hogy a beruházó bemutassa a megelőző év 
végéig történt műszaki-pénzügyi előrehaladást és a tárgyévben a beruházási munkákat. 
A beruházási alapokmány általános tartalmi követelményei a következők: 
 

• Műszaki terjedelem, technológia, fő műszaki paraméterek. 
• Főbb berendezések ismertetése, azok műszaki jellemzői. 
• A megvalósítás fő logikai összefüggései, fő tervezési, kivitelezési ütemtervek. 
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• Költségtervek, ráfordítások időbeni üteme, pénzszükségletek. 
• Az üzemeltetés költsége és a befektetés megtérülésének kimunkálásai. 
• A szervezést, lebonyolítást végző szervezet felépítése, felelősségük megoszlása. 
• Szerződésstratégiai terv, a kivitelezésre vonatkozó főbb szerződések tartalma. 

 
A beruházás alapokmány elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala után el kell 
kezdeni a műszaki tervezést, naturáliák kimunkálását, hogy megfelelő bemenő adatok 
álljanak rendelkezésre a költségbecsléshez és a határidő tervezéshez. 
A műszaki terveket, olyan mélységig célszerű kidolgozni, hogy kellő alapot nyújtson 
majd a kiviteli tervek elkészítéséhez, a főbb berendezések megrendeléséhez. 
A beruházási alapokmányban szükséges kidolgozni a magas szintű (mérföldkő) 
hálótervet, áttekinthető számú tevékenységgel, amely a felső szintű vezetés irányítási 
hálóterve lesz. 
A beruházási alapokmányt jóváhagyásra történő előterjesztés előtt tartalmilag egyeztetni 
szükséges: 

• a beruházásban közreműködő adott vállalaton/vállalkozáson belüli 
szervezetekkel (szervezeti egységekkel), 

• megbízott beruházó (beruházási lebonyolító) esetén a megbízó beruházóval, 
• beszerzési szervezettel, 
• a beruházásban létrehozandó tárgyi eszköz(ök) leendő üzemeltetőivel. 

 
Ha a beruházás megvalósítása összefügg más beruházás megvalósításával (kapcsolandó 
beruházás), a beruházási alapokmány készítése során – beruházások összhangjának 
biztosítása érdekében – a beruházási alapokmány készítőjének egyeztetnie kell a 
kapcsolódó beruházás beruházási lebonyolítójával, valamint a beruházásban érintett 
valamennyi szervezeti egységgel is. 
A beruházás jóváhagyása érdekében össze kell hívni a beruházási alapokmány 
egyeztető tárgyalást, majd az ott rögzítettek alapján, azok figyelembevételével, vagy át 
kell dolgozni az anyagot, vagy kiadható az alapokmány. 
Az egyeztetéseket jegyzőkönyvben dokumentálni kell, amely tartalmazza az egyes 
szervezetek jóváhagyó nyilatkozatait is. 
 
Végül a beruházó szerv vezetőjének az alapokmányt alá kell írnia. 
A beruházási alapokmány jóváhagyása – több év alatt megvalósuló beruházás esetében 
is – beruházás teljes taramára vonatkozik. 
 
 

6.2.3 A beruházás megvalósításának részletes előkészítési feladatai 
 

A részletes előkészítés a beruházási alapokmány elfogadásától a kivitelezés 
tényleges megkezdéséig elvégzendő feladatokat foglalja magában. 
 
A részletes előkészítés feladatai a következők: 

• a működés folyamatainak, eljárásainak, szabályainak kidolgozása, 
• a minőségbiztosítási program elkészítése, 
• a szerződések elkészítésére vonatkozó eljárások kidolgozása. 
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Az egyes feladatok legfontosabb jellemzői: 
A működési eljárásoknak kell szabályoznia, és ezzel a beruházás megvalósításában részt 
vevő összes közreműködő számára egyértelművé tenni a feladatok végrehajtását, a 
kapcsolatokat, az információáramlást. A minőségbiztosítás megköveteli az ilyen 
eljárások kidolgozását. Az eljárások szerinti munkavégzés szervezettebb, kevesebb 
élőmunka – ráfordítást igényel, és a munka igen nagy valószínűséggel jó minőségű, 
azaz hibamentes lesz. 
Egy nagyobb beruházás lebonyolításához a következő területeken célszerű kidolgozni a 
működési eljárásokat: 

• minőségbiztosítás, 
• a mérnöki munkák (műszaki tervezése), 
• a kivitelezés, 
• a költségvetés – és határidő – tervezés, 
• ellenőrzés, 
• a szerződések elkészítése és a beszerzések, 
• az adminisztráció (utazás, szolgáltatás stb.) területén. 

 
Az eljárásrendek szerint kell működnie a beruházásban résztvevő valamennyi 
szervezetnek. A minőséget a részletes, összhangoltan kidolgozott eljárások, szabályok 
és azok pontos végrehajtása garantálja. 
 
Nagyon fontos, hogy mindazoknak az egyéni felelősségét beosztás szerint rögzíteni 
kell, akiknek közvetlen felelősségük van az eljárásrendben leírt követelmények 
tekintetében. 
 
A minőségbiztosítási program átfogó terv, amely felöleli a beruházás-irányítás teljes 
folyamatát, tevékenységét. E terv elkészítése garantálja, hogy a beruházás irányítása 
nagy valószínűséggel sikeres és hibamentes lesz. 
A minőségbiztosítási politikát az adott vállalalt/vállalkozás menedzsmentjének kell 
meghatároznia, amely stratégiai jelentőségű elkötelezettséget tartalmaz. 
 
A minőségbiztosítási program az alábbi terülteteket fedje le: 

• szervezés, 
• dokumentumirányítás, 
• beszerzés irányítás, 
• anyaggazdálkodás, 
• folyamatok szabályozása (eljárások), 
• helyszíni ellenőrzések, üzemi próbák, 
• eltérések és változások irányítása, 
• korrekciós tevékenységek, 
• ellenőrzések, jelentések, felülvizsgálatok. 

 
A jól felépített és kidolgozott minőségbiztosítási rendszernek a következő előnyei 
vannak: 

• felszínre kerülnek és megszüntethetők a működési hiányosságok, 
• a vezetők mentesülnek a rutinfeladatoktól, 
• tiszták és világosak a felelősségek és hatáskörök, 
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• piaci előnyök érhetők el a minőség emelkedése révén, 
• biztos alapok állnak rendelkezésre a továbbfejlődés terén. 

 
A beruházási alapokmány, valamint a szerződésterv elfogadása a kiindulási alap a 
szerződéskötések számára. 
A szerződésterv tartalmilag három kérdésre irányul: 

• a feladat vállalása, 
• a határidő, 
• a vállalási díj mértéke. 

 
E dokumentumokból már a beruházás kezdeti szakaszában nagy pontossággal 
meghatározó, mennyi és milyen terjedelmű szerződést kell majd megkötni, ezáltal jól 
becsülhető az elkészítés élőmunka-szükséglete. 
A szerződéskötések első feladata, hogy kidolgozza azokat a módszereket, eljárásokat, 
amelyeket követve a beszerzések tipizáltak, a szerződések egységes arculatúak, és a 
dokumentációk elkészítése a szükségesnél több ráfordítást nem igényel. 
 
 

6.2.4 A beruházások vállalatba adása 
 

A beruházási folyamat sikere érdekében rendkívül fontos feladat a beruházási 
folyamatban résztvevők, közreműködő cégek megfelelő kiválasztása, 
megkülönböztetett pontossággal kell eljárni közpénzekből megvalósított fejlesztések 
esetében, a közbeszerzési eljárások alkalmazása általában kötelező. Nagyobb építési 
beruházások esetében a vállalkozók kiválasztása versenyeztetési eljárás keretében 
történik, és ahhoz kapcsolható az előminősítési eljárás. Meghatározó követelmény, hogy 
a versenyeztetés elindítása a meghirdetés feltételeként, 

- az ajánlatkérő rendelkezzen a szerződés megkötéséhez szükséges 
engedélyekkel, és 

- a szerződés teljesítést biztosító anyagi fedezettel. 
 
Az előminősítés a potenciális közreműködők ajánlatadását megelőző minősítése előre 
rögzített feltételrendszer szerint, amelynek végső célja az, hogy a beruházó ki tudja 
választani a beruházási folyamat megvalósítására a feltételrendszer alapján alkalmas 
közreműködők körét. 
Az előminősítésnek arra kell irányulnia, hogy a közreműködő alkalmassági kritériumai 
megfeleljenek a beruházás, illetve az építtető követelményeinek. 
Az ajánlatkérésnek, az ajánlat kidolgozásának és benyújtásának, illetve az elbírálásnak 
és a szerződéses megállapodásnak meg vannak a kialakult törvényben meghatározott 
szabályai. Ajánlatot lehet versenytárgyaláson kívül is kérni és adni, ez esetben is érdeke 
mindkét félnek az egyértelmű feladat meghatározás és a feltételek világos 
körülhatárolása, egyébként ezt a versenytárgyalás szabályai meg is követelik. 
Természetesen lehet nyilvános, vagy zártkörű versenyeztetést hirdetni. 
 
A versenyfelhívásra adott ajánlataikban a vállalkozók a kivitelezés részletes 
feltételeiről, a határidőről és nem utolsó sorban a vállalkozási árról nyilatkoznak. 
A beruházó, építtető a benyújtott ajánlatokat véleményezi, értékeli; az ár, a határidő, a 
kivitelező műszaki megbízhatósága, stabilitása, piaci helyzete alapján. Az építtető az 
értékelés alapján a kivitelező kiválasztásában saját kockázatára dönt. 
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A kivitelező kiválasztásával, a szerződések megkötésével, illetve a megrendelések 
feladásával lezárul a beruházás megvalósításának előkészítése és ezt követően 
megkezdődhet a megvalósítás. A kivitelezésre vállalkozó feladata megvalósítani a 
megépítésre elvállalt létesítményt az építtetővel kötött szerződésben rögzített 
feltételekkel és eredménnyel. 
A kivitelező cégek alapvetően háromféle vállalkozási, illetve felelősségi körrel 
tevékenykedhetnek: 

- fővállalkozóként, amikor a beruházás megvalósítási szakaszát teljeskörűen 
(tehát az építési és a technológiai munkák összességét) a beruházás sikerének 
garantálásával vállalja a kivitelező. 

- generálkivitelzőként, amikor valamennyi építési munka kivitelezését vállalja 
– azok teljes körű felelősségével. 

- Alvállalkozóként, amikor az építési, vagy technológiai szerelési munkák 
közül csak egy-egy (általában szakmailag elkülöníthető) munkanemre 
vállalkozik, részfelelősséggel. 

 
A kivitelezésre vonatkozó vállalás feltételeit dokumentációk rögzítik. Ezek alapján kell 
a kivitelezést, az építési és szerelési folyamatot megtervezni. Ez a tevékenység magában 
foglalja  

- az időbeli és térbeli szervezést (organizáció) 
- a közreműködők együttműködésének feltételeit 
- a gazdálkodási, pénzügyi kérdések elemzését. 

 
 

6.2.4.1 A munkahely átadása a kivitelező részére 
 

A beruházó – beruházást lebonyolító, eltérő megállapodás hiányában, a teljes 
munkahelyet – építési területet – köteles munkavégzésre alkalmas állapotban a 
kivitelező részére átadni. A munkahely az építés-szerelési munka végzésére akkor 
alkalmas, ha állapota a szerződés teljesítését nem gátolja, továbbá a kitűzött 
alappontokat és azok jegyzékét átadták. 
 
A beruházó felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkahelyre harmadik 
személy ne érvényesíthessen olyan igényt, amely az építés-szerelési munka végzését 
akadályozza. 
 
A munkahely átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az építési napló 
mellékleteként kell megőrizni. Egyszerűbb esetekben az átadás-átvételt az építési 
naplóban is rögzíteni lehet jegyzőkönyv felvétele nélkül. 
 
A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásról, a munkahelyen a kötelező figyelmeztető 
jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. 
A munkahelyre vonatkozó közlekedései és tűzrendészeti határozatok végrehajtása a 
kivitelező feladata. A kivitelező feladat. Hogy a munkahelyen lévő tűzvédelmi 
berendezések állapota, előírásoknak megfelelő megóvása, ellenőrzése, karbantartása 
rendszeresen megtörténjen. 
Útjáró felbontása előtt a kivitelező köteles az út kezelőjének engedélyét megszerezni, 
majd – villamosított vonalakon – a felső vezeték üzembe helyezésekor az út kezelőjét 
erről értesíteni. 
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Szerelési munkák esetében, ha a megrendelőnek a beruházás helyszínén saját telephelye 
vagy üzemrésze van és rendelkezik a teljesítéshez szükséges eszközökkel (energia, víz, 
helyiség stb.) eltérő megállapodás hiányában, köteles azokat díjazás ellenében a 
szerelést végző kivitelező rendelkezésére bocsátani. 
Amennyiben a munkaterületen egy időben több kivitelező is dolgozik, akkor külön 
szabályozni kell a munkavégzés rendjét. 
Ismeretes, hogy a beruházásokhoz szükséges felvonulási, ideiglenes létesítmény és 
hálózat építési feladatok a beruházás megkezdése előtt és annak folyamán, majd a 
levonulás időszakában egyaránt jelen vannak a helyszínen. Az ilyen feladatok a 
költséggazdálkodás szempontjából kevésbé jelentősnek tűnnek, pedig hiányuk komoly 
problémát okozhat, ami a beruházás egészének ráfordításait növelheti. (pl. megfelelő 
felvonulási – közlekedési út hiányában az épület előregyártott vasbeton gerendáit 
szállító tréler az építési hely bejáratánál elakad). 
 
 

6.2.4.2 A beruházások időtervezésének célja, formái 
 

A beruházási folyamat leginkább problematikus, de ugyanakkor alapvető 
jelentőségű – a legtöbb hatékonysági lehetőséget jelentő – feladat a beruházások 
szakszerű időbeli szervezése (ütemezése), amelynek célja: 

 
- a beruházás egészét vagy annak meghatározott részét képező folyamatok 

időrendjének (időtartamának, sorrendjének, valamint a közöttük fennálló 
összefüggéseknek) meghatározása, továbbá. 

- a megvalósítás, elsősorban a helyszíni kivitelezés műveleteihez szükséges 
(létszám, anyag, gép, energia, pénzügy stb.) igények meghatározása és 
ütemezése. 

 
A fentiek szerint tehát az időbeli szervezésen a beruházások szempontjából, elsősorban 

- a tevékenységek elvégzésének időtartamát és meghatározott sorrendjét, 
valamint 

- a tevékenységek között fennálló összefüggéseket kell érteni. 
 
 

6.2.4.3 Hálótervezési módszerek 
 

A hálóstechnika a beruházások kivitelezésének időbeli szervezésére, 
programozására szolgáló hatékony módszer. Lehetővé teszi összetett, bonyolult 
feladatok időrendi programozását, az összefüggésük, kapcsolatuk megjelenítését, a 
szükséges erőforrások számszerűsítését, a beruházási folyamat adatainak számítógépes 
feldolgozását, elemzését, ezáltal a kivitelezési folyamat optimalizálását. 
A hálótervezés nélkülözhetetlen segítséget jelen a beruházás megvalósítói számára, 
mivel felhasználása nélkül nem volna lehetséges a beruházási folyamat rendszeres 
áttekintése. A hálóstervezésről elmondható, hogy jelentős vezetéstechnikai eszköz a 
menedzsment kezében, s lehetővé teszi a kivételek elvének gyakorlatát a beruházási 
folyamat irányításában. 
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A tervezési munka hatékonyságát növelő megoldások közül az egyik legismertebb és 
legeredményesebb a hálótervi tipizálás. Ennek alapgondolata, hogy azokra a 
feladatokra, amelyek közel azonos módon ismétlődnek, típushálót kell kidolgozni. A 
típus hálótervekkel a tervezők mentesülnek az ismétlődő munkák sorozatos elvégzése 
alól. A típushálóterv adaptálása után a konkrét feladat idő – és eszközértékeit bevisszük 
a módosított hálótervre, majd elvégezzük a szokásos számításokat. A számítógépes 
munkával a folyamatkapcsolatok és időadatok bevitelével megszerkesztett hálótervet 
és GANTT diagramot kapunk. A számítógépes hálóterv és GANTT diagram gépi 
megrajzolása a manuális rajzolási munkától kíméli meg a szervezőket. Néhány óra alatt 
az idő – és folyamatkapcsolatok nagyságának változtatásával a hálótervi változatokat 
tudjuk kinyomtatni és elemzésükkel a legelőnyösebbet kiválasztani. 
 
 

6.2.4.4 A hálótervezés lényege 
 

A hálótervezés módszertani ismertetését széles körűen tárgyalja a hazai 
szakirodalom. Az elvek helyett a beruházási projektvezetés gyakorlatára, a mindennapi 
szervezőmunka elősegítésére adunk hasznosítható ismereteket. A hálótervezési 
módszerek lényege: 
 

• A beruházási projekt megvalósításával kapcsolatos összes, kivitelezési idő 
nagyságát befolyásoló, termelő – és nem termelőfolyamatokat részfolyamatokra 
bontjuk. 

 
• A rendelkezésre álló kapacitások egyenletes kihasználásának, valamint 

beruházás megvalósításában részt vevő szervezetek közötti koordinációs 
kapcsolatok figyelembevételével meghatározzuk a folyamatok időértékadatait. 

 
• A folyamatok közötti logikai, technológiai és időbeni összefüggések alapján 

megszerkesztjük a hálótervi ábrát. 
 
• A hálódiagram alapján, számítással meghatározzuk a beruházási projekt 

megvalósításához szükséges átfutási idő nagyságát, amelyet a számított 
útvonalak közül a leghosszabb időtartamú útvonal, a kritikus útvonal határoz 
meg. 

 
• A hálódiagram segítségével kiszámítjuk az egyes folyamatok lehetséges 

legkorábbi és megengedhető legkésőbbi kezdési, illetve befejezési időpontjait, 
továbbá a keletkezett tartalékidőket. 

 
• Megrajzoljuk a hálótervből származtatható legkülönbözőbb ütemterveket 

(GANNT) diagram, erőforrás, pénzügyi, anyagszállítási stb. ütemterv). A 
kapacitások időbeni elosztását a tartalékidők határain belül változtathatjuk. 

 
• Alternatív hálótervek készítésével kiválaszthatjuk a jobbakat és 

megközelíthetjük az optimális idő – és erőforrás – változatot. 
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A számítógépek és hálótervi programcsomagok felhasználásával a folyamatkapcsolatok, 
a folyamatokhoz tartozó idő – és  kapacitásadatok betáplálásával a számítógép végzi el 
a feladatsort. A számítógép megrajzolja a hálótervet, a hálótervi GANNT diagramot, 
kinyomtatja az időfüggő adatokat, vastag vonallal kiemeli a kritikus útvonalra eső 
folyamatokat, erőforrás - allokációt végez, majd kirajzolja a kívánt származékos 
ütemterveket. 
Alternatív hálótervek kidolgozása esetében a projektirányító kiválaszthatja a 
megvalósítási időben még jó és az erőforrások szempontjából legkedvezőbb változatot. 
 
A hálótervezési módszerből fakad, hogy a tevékenységi halmaz elemei folyamatai 
között fennálló logikai, technológiai, időbeni összefüggéseket grafikusan is 
ábrázolhatjuk. A hálódiagram a beruházás folyamatainak grafikus ábrázolási eszköze. A 
folyamatok között fennálló összefüggéseket más típusú grafikonok, táblázatok, 
matematikai formulák segítségével is kifejezhetjük, de a hálódiagramok előnye a többi 
ábrázolási eljárással szemben, hogy szemléletesen fejezi ki a szervezési elképzeléseket. 
A hálóterv vizuális, könnyen és gyorsan áttekinthető képet ad a beruházási projekt 
egészéről, feltünteti a kapcsolatokat és a függőségi viszonyokat. 
 
 

6.2.4.5 A hálótervi ütemterv hierarchiája 
 

A hierarchia a különböző irányítói és funkcionális szintek számára különböző 
részletezettségű, információtartalmú és rendeltetésű határidőterveket nyújt. A rendszer 
tükrözi 

• a felső szintű mérföldkő – (generálorganizációs, durva) hálótervet; 
• a középvezetői szintű (irányítási, koordinációs) hálótervet; 
• a helyszíni vezetői szintű (operatív) hálóteret. 

 
A felső szintű mérföldkőhálóterv  
 
A mérföldkőhálóterv összefoglaló szinten, a teljes beruházásra, tartalmazza a 
megvalósítás fő tevékenységeit, azok kapcsolatrendszerét és határidős elvárásokat, a 
mérföldkőidőpontokat, amelyek alapvetően meghatározzák a beruházás teljes menetét, 
illetve változásuk hatással lehet a beruházás megvalósítására. A hálóterv a vezetés, a 
menedzsment számára nyújt hatékony eszközt a beruházás előrehaladásának, 
mindenkori állapotának felülvizsgálatában, illetve a döntések megalapozásában. 
A mérföldkőhálóterv a további határidőtervek kidolgozásának alapja, ezért 
alaphálótervnek is nevezzük. 
A mérföldkőhálótervet a beruházás kezdeti szakaszában a beruházó állítja össze a 
megfelelő referenciaadatok, műszaki vagy más rendelkezésre álló tervdokumentációk, 
beszerzett adatszolgáltatások, esetleges technikai vagy pénzügyi korlátozások, a vállalat 
vezetése által támasztott határidős elvárások és – szükség esetén – műszaki becslés 
alapján. (Ezt tartalmazza a beruházási alapokmány, illetve az organizációs terv, 
amelynek bemenő adatait a megvalósíthatósági tanulmány foglalja össze.) 
A mérföldkőhálótervet a beruházó menedzsmentje hagyja jóvá. 
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A hálóterv aktualizálása, azaz a megváltozott helyzethez igazítása, módosítása nagyobb 
határidős vagy műszaki változások esetén mindenkor a beruházást vezető irányítása és a 
véghatáridőt érintő esetben a vállalati menedzsment felügyeletével és jóváhagyásával 
történhet. 
 
Az irányítás (koordinációs) hálóterv 
 
Az irányítási hálóterv a teljes megvalósítás időtartamát áttekintve, a mérföldkőtervezés 
lebontásával készül. 
Elsősorban a beruházás irányítási eszköze a megvalósítási részfolyamatok műszaki és 
logikai kapcsolatainak, részhatáridejének tervezésére és ellenőrzésére, a különböző 
jellegű és különböző kivitelezők (beszállítók) teljesítései számonkérésének segítésére, 
továbbá a mérföldkőhálótervben megfogalmazott követelmények hatékony 
biztosíthatóságára. 
Az irányítási hálóterv alapja a vállalkozói szerződésekbe építendő kötelezettségvállalási 
ütemtervnek, illetve segítséget nyújt a beruházóknak az általa irányított szakterület 
munkái határidős követelményrendszerének kialakításához. A hálótervet három 
szekcióban dolgozzák ki, külön orientálódva a tervezési és engedélyezési, a beszerzési 
és gyártási, valamint a kivitelezési és üzembe helyezési tevékenységek körére, logikai, 
műszaki és határidős kapcsolatot teremtve a hálótervi egységek között a felsőbb szintű 
ütemezés követelményeinek betartása érdekében. 
Az irányítási hálóterv kidolgozását a beruházó (beruházási lebonyolító) végzi. Az 
ütemezés elkészítésének alapjául elsősorban a mérföldkőhálóterv és a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentációk vagy becslések szolgálnak, továbbá figyelembe veendők a 
rendelkezésre álló (beszállítói) adatszolgáltatások, műszaki és organizációs szempontok, 
esetleges pénzügyi szükségszerűségek. 
Az irányítási hálótervet a beruházás vezetője hagyja jóvá. 
 
A helyszíni vezetői szintű (operatív) hálóterv  
 
Az operatív hálóterv a kivitelező(k) irányítói számára biztosítja a feladatok rövid távú, 
naprakész tervét és a nyomon követés alapját, a beruházó és a kivitelező(k) közötti 
munkatervezési és szervezési kommunikáció eszköze. 
Biztosítja a beruházási műszaki vezetők (műszaki ellenőrök) számára a részfolyamatok 
és a kivitelezők közötti kapcsolódások áttekintését, elősegíti a különböző kivitelezők 
közötti hatékonyabb koordinációt, a kivitelezők számára a napi feladatok, eszközök, 
anyagok és dolgozói létszám pontos tervezésének alapja, a munka kijelölésének forrása. 
Az operatív szintű elemzés lehetővé teszi az irányítási szintű hálóterv megvalósulására 
vonatkozó vizsgálatok, előrejelzések, illetve a szükséges ütemezési korrekciók és a 
műszaki vagy munkaszervezési intézkedések időben történő meglétét. 
A hálótervet a kivitelező vállalatok helyszíni építés, illetve szerelésvezetői készítik heti 
rendszerességgel újratervezve, ún. görgetéses módszerrel. Az önálló kidolgozást 
követően, a beruházási projekt által hetente tartandó koordinációs értekezleteken a 
kivitelezők és a beruházó képviselői elvégzik a hálótervek felülvizsgálatát és esetleges 
véglegesítését az organizációs és koordinációs szempontok és követelmények 
összehangolásával. Az operatív hálóterv határozza meg a napi feladatokat. 
A hálóterv állapotmeghatározása a koordinációs értekezleteken történik a kivitelezői 
beszámolók, illetve a műszaki ellenőrzés eredménye alapján, közös helyzetértékeléssel. 
 



 137

 
Az operációs hálóterv aktualizálására külön nincs szükség, a heti újratervezés az átfedés 
időszakára ezt is elvégzi. 
 
 

6.2.4.6 A beruházási folyamatok hálótervi típusai 
 

A hálótervezési módszerek megjelenése a tervezési és irányítási rendszerek 
fejlődésében nagy előrelépést jelentett, mert a statikus állapottervek helyett dinamikus, 
az élethez jobban igazodó ütemterveket lehetett készíteni. 
A fontosabb hálótervi modellcsoportokat és azok módszertani jellemzőit ismertetjük, a 
csoportok nevét adó sztenderd modellekhez általában több tucat eljárás tartozik. A 
neveket csupán gyűjtőnévként használjuk. 
 

• A CPM (Critical Path Method= kritikus út módszere) típusú módszerek 
jellemzői: 

- Mindig tevékenység beállítottságú, azaz a gráf éle jelenti a konkrét 
munkavégzést. 

- Határozott időtartamú, determinisztikus modellek. 
- A logikai, technológiai és időtervezésen túl a költségoptimálásra is 

alkalmas. 
- Manuálisan is könnyen kezelhető, a több száz tevékenységes 

hálódiagramok időfüggő adatait is könnyen ki lehet számítani. 
 

• A PERT (Program Evaluation and Rewiev Technique) 
módszerek jellemzői: 

- Lehet esemény vagy tevékenység beállítottságú. Esemény 
beállítottságú esetben a gráf csúcsai jelentik a konkrét  munkavégzést. 

- Határozatlan időtartamú, sztochasztikus modell, de olyan 
formában is megadhatjuk a tevékenységek időtartamát, hogy azok egy 
rész becsült egyetlen időadat. 

- Feladatorientált hálók (egy hálódiagram egy feladatot 
ábrázol). 
- Alkalmas költségtervezésre (PERT-COST), de 

költségoptimálásra közvetlenül nem használható. 
- Manuális számítással az időfüggő adatok meghatározása 

már kisebb hálótervek esetében is nehézkes (a számításokhoz bőven áll 
rendelkezésre számítógépes program). 

 
• Az allokációs (RAMPS) típusú módszerek 
jellemző: 

- Határozott időtartamú, tehát 
determinisztikus modellek. 
- A terhelés és kapacitás összehangolására 

(kapacitástervezésre) közvetlenül felhasználhatók. 
- Jellegénél fogva nem feladatorientált, 

hanem több, párhuzamos terv munkáinak együttes ütemezésére is 
alkalmas. 
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- Számítógépes modell, még viszonylag 
kisebb kivitelezési feladatoknál is csupán számítógéppel lehet a 
tervszámításokat elvégezni. 

 
 
 
 
 
 

• A potenciálok (MPM/Metra 
Potential Method) típusú módszerek jellemzői: 

- A tevékenységek egymás 
után következésének funkciója helyett azok átlapolt vagy késleltetett 
kapcsolatait is képes figyelembe venni a tervszámítások során. 

- A többféle 
folyamatkapcsolódáson túl négyfajta időkapcsolati változatot, negatív 
időkapcsolati visszajelzést is szolgáltat. 

- A folyamat- és 
időkapcsolati variációk figyelembevételével 24 variációs lehetőséget 
biztosít. 

- Esemény beállítottságú 
hálóterv, tehát a gráf csúcsai jelentik a konkrét munkavégzést. 

- Az eseménybe sűrített 
konkrét munkafeladatokat, a logikai és technológiai hálószerkesztés 
következményeként kapcsolati időtávolsággal látjuk el. 

- A hálóterv tevékenységei 
időértéken túl a kapcsolati vonalakat is időegységgel jelöljük. 

- Határozott időtartamú 
tervezési módszer. 

- Több hálóterv 
figyelembevételével a kapacitástervezésre is alkalmas. 

- Kifejezetten számítógépes 
modell. 

- A kritikus út számításánál a 
tevékenységek időtartamai és a tevékenységkapcsolatok időértékei is 
meghatározó jellegűek. 

- Jellemző tulajdonsága a 
nagyfokú rugalmasság, amelyek a tervfelülvizsgálatok és 
tervmódosítások esetében is érvényesülnek. 

- Egyetlen hálótervi modell, 
amelynél a projekt átfutási idejét, a kritikus út hosszát, a tevékenységek 
elvégzéséhez számított időértékek megváltoztatása nélkül, a folyamatok 
közötti kapcsolati időtávolságok csökkentésével, az átlapolások 
növelésével, csupán szervezői eszközökkel is le tudjuk csökkenteni. 

- Vizualitástát a 
számítógépen kinyomtatott hálótervi Gantt-diagram biztosítja. 

- Tipizált hálótervi modell, a 
Merklin-elemek felhasználásával épül fel a hálóterv, amelyet a 
számítógép nyomtat ki. 
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• A kombinatív 
hálótervi modellek (CPM-MPM kombináció) jellemzői: 

- A hálószerkesztés a CPM grafikus ábrázolás szabályait követi, így a 
vizualitás megmarad. 

- Az idő- és folyamatkapcsolatok az MPM modell felhasználásával adják a 
többletet a CPM hálótervekhez képest. 

- A számítás teljes menete az MPM programcsomag algoritmusa szerinti 
és biztosítja a rugalmasabb felhasználást. 

 
 

6.3  A beruházások finanszírozása 
 
 

A beruházás forrás szükségletét a megvalósíthatósági tanulmány anyagi – műszaki 
összetevőinek forintban mért és összegzése határozza meg. Természetesen már működő 
vállalkozások esetén az első lépés annak meghatározása, hogy a beruházás 
megvalósításának egyes szakaszait, mennyiben lehet fedezni meglévő saját forrásból. A 
beruházás megvalósítási költségeinek – ráfordításainak – számításakor figyelembe kell  
 
venni a feltárható s elérhető külső – idegen – forrás lehetőségeket, hosszabb átfutású 
beruházás esetén az infláció alakulását, a devizák árfolyam változásait stb. 
 
A fentiekre tekintettel kiszámolt beruházás tőkeigénye – termelő beruházás esetén – 
akkor tekinthető optimálisnak, ha a beruházás ráfordítása, a beruházás hozamából 3-5 
éven keresztül megtérül. 
 
A beruházások finanszírozása három jól elkülöníthető módon képzelhető el: 

- teljes egészében saját forrásból, amelynek alapja az adózott nyereség és 
amortizáció, 

- saját és idegen forrásból, 
- egyéb módon (pl. haszon bérlet, lízingelés) 

 
A gyakorlatban nagyobb beruházás esetén lehetséges a fentiek kombinációja is. 
 
Amennyiben a  fejlesztésekhez idegen források bevonására is szükség, van elemezni 
kell, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. A figyelembe vehető lehetőségek 
közül a kereskedelmi bankok által nyújtott hitelfelvétel, illetve a lízingelés a 
leggyakoribb. 
 
Egyik sajátos módja az idegen forrás teremtésének a  vegyes vállalatok alapítása. Ebben 
az esetben nem az idegen forrás visszafizetéséről van szó, hanem a felek az alapításhoz 
szükséges szerződés megkötésekor arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tervezett 
beruházást közös forrásból megvalósítják. Majd az új létesítményt közösen üzemeltetik 
és a gazdasági tevékenység jövedelmét az alaptőkéhez történő hozzájárulás arányában 
szétosztják. 
 
Speciális biztos forrás a tulajdonosi hitel, amikor a vállalkozás tulajdonosai biztosítják a 
fejlesztés finanszírozását. A tőkeemelés is lehet a fejlesztés finanszírozásának forrása. 
Ilyenkor a részvénytársaság részvényeket bocsát ki, illetve értékesít, a Kft. pedig 
törzsbetétet emel. A tőkeemelés a vegyes vállalat alapításától abban különbözik, hogy a 



tervezett beruházás a megvalósítást követően a vállalkozás keretén belül marad, 
ugyanakkor a részvények útján finanszírozott beruházás kevésbé fontos a részvény 
tulajdonosoknak, sokkal inkább a részvények után fizetendő magasabb osztalék. 
 
Faktoring 
 
Jellemzője, hogy a pénzintézet a lejárat előtt megvásárolja ügyfelének követeléseit. Az 
áru eladója rövid lejáratú hitelt – eladásainak ellenértékét átruházza a faktorra, aki 
garantálja annak behajtását az adóstól és magára vállalja a behajtás sikertelenségének 
kockázatát. 
 
A lízing  
 
A lízing ügylet alapvetően eltér a hitelből megvalósított beruházástól, mivel a beruházó 
(lízingbe vevő) a lízingszerződés futamideje alatt csak a tárgyi eszköz használati jogát 
szerzi meg, a tulajdonjogát nem. A beruházó tulajdonába a tárgyi eszköz csak 
lízingszerződés futamidejének lejárat után a maradványérték kifizetésével száll át 
(pénzügyi lízing esetén). 
 
A lízing tehát olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő 
valamely tárgyi eszközt a lízingtársaságtól használat céljából, előre meghatározott 
időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben előírt lízingdíj 
fizetésére kötelezett. 
 
 

6.4  A beruházások gazdasági vizsgálata 
 
 

A különböző beruházások főbb jellemzője, hogy megvalósításuk és működtetésük 
hosszabb időtartamot jelent. Minden beruházás megvalósítása eltérő mértékben, de gépi 
kapacitás, anyagok és élőmunka felhasználásával valósul meg. Jellemző továbbá, hogy 
minden fejlesztés, beruházás időben – időfaktor – kerül kivitelezésre, az idő és a 
ráfordítások egymással szoros összefüggésben vannak. A gazdaságossági számítások 
aszerint változnak, illetve aszerint végezhetők, hogy az időfaktort mint gazdasági 
tényezőt figyelembe vesszük – e vagy sem. 
Az időtényező – időfaktor – alatt azokat a szorzótényezőket értjük, amelyek a pénz 
időértékének hatását összevontan kifejezik. Leggyakrabban az időtényezők következő 
három konstrukcióival találkozhatunk. A gazdaságossági számítások módszertana is 
ezekre épül: 
 

1. Kamatfaktor: 
 

tt iK )1( +=  
 
 
ahol t = a figyelembe vett évek száma 
        i = érvényes kamatláb 

 
2. Diszkontfaktor: 
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3. Törlesztő faktor: 
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ahol n = a teljes időtartam, illetve élettartam 

 
Formailag azonos időtényezőknek is széles skálája lehet a pénz időértékének konkrét 
értelmezési módjától függően. 
 
 
 
 
Legalapvetőbbek 

- az időpreferencia 
- a kalkulatív kamatláb 
- banki kamatláb 
- valamely tetszőleges hitelkamatláb 

 
a gazdaságossági számítások alkalmával használatos időtényezők formailag teljesen 
azonosak a bankok és más pénzintézetek által hitel és kölcsönügyleteknél alkalmazott 
számítási technikákkal. Tartalmilag eltérést az jelenthet, hogy a gazdaságossági 
számítások keretében használatos időtényezők esetében nem a kamatláb szerepel, 
hanem a kalkulatív kamatláb. 
 
 

6.4.1  Statikus gazdaságossági módszerek 
 

A statikus gazdaságossági számítási módszerek körébe azok a  számítási eljárások 
tartoznak, amelyekben időtényező (vagyis kamatfaktor, diszkontfaktor és 
törlesztőfaktor) nem szerepel. E számítási módszer tehát csak a beruházás anyagi-
pénzügyi – előmunka pénzben kifejezett ráfordításai és a beruházással létrehozott 
eredmény viszonyát vizsgálja, időbeliségtől függetlenül. 
 
Mutatói: 
 

1) Egységnyi beruházási ráfordításra eső évi nyereségnövekmény, vagy 
jövedelmezőségi mutató 

 

∑
∑=

Bk
Ny

f  
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ahol Ny = az éves nyereség összege (FL/év) 
        Bk = a beruházási ráfordítások összege (FL) 

 
 

2) Megtérülési mutató 
 

Ny
BkM =  

 
 

ahol a Bk és Ny megegyezik az előző mutatónál közöltekkel. 
 
A statikus módszerek abban az esetben alkalmazhatók, ha 

- a beruházás kivitelezési ideje nem hosszú 
- az üzemeltetési költség viszonylag állandó 
- az amortizációt a költségek között elszámoljuk és abból a beruházás az 

elhasználódás után újra pótolható. 
 
 
A statikus számítási módszerek elterjedtek és egyszerűségük miatt közkedveltek is. 
Alkalmazásuk nem igényel komolyabb matematikai felkészültséget, a mutatók 
eredménye jól áttekinthető és könnyen értelmezhető. 
 
 

6.4.2  Dinamikus gazdaságossági számítások 
 

A beruházás-gazdaságosság számítások mindazon eljárásai, amelyek az időtényezőt 
is figyelembe veszik, a dinamikus módszerek csoportjába tartoznak. 
 
A dinamikus beruházás-gazdaságossági vizsgálatok feltételrendszere: 
 

1) A bevételek és kiadások az egyes időszakok elején, illetve végén keletkeznek. 
2) Az egységnyi befektetéstől időegység alatt megkövetelt nyereség, vagyis a 

kalkulatív kamatláb a beruházás teljes élettartama alatt állandó. 
3) A mindenkori befektetési értéktől a kamatos kamat számítás (mértani 

haladvány) szerinti növekedésének megfelelő megtérülést várunk el. 
 
A dinamikus gazdaságossági számítások módszereit három nagy csoportba soroljuk. 
 

1. Nettó jelenérték számítás (régebbi elnevezéssel diszkontált hozadék 
számítás) 

2. Belső kamatlábkeresés 
3. Annuitás-számítás 

 
Nettó jelenérték számítás 
Lényege, hogy a beruházás eredményeként kapott hozadékokat diszkontáljuk és 
összegezzük. (A hozadék a bevételek és a kiadások különbsége.) 
 
A bevétel és a kiadás különbségeként értelmezhető hozadék képletszerű 
megfogalmazása: 
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( )tttt EKPH +−=  

 
ahol: 

Ht = a t-edik évi hozadék 
Pt = a t-edik évi bevétel 
Kt = a t-edik évi nem befektetés jellegű kiadás 
Et = a t-edik évi befektetés jellegű kiadás 

 
A dinamikus számítás általában a kezdeti (nulladik) időpontra – amit nullaminusz 
időpontnak is nevezünk – történik: 
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e módszer szerint a beruházás akkor tekinthető gazdaságosnak, ha a nettó jelenérték 
nem kisebb nullánál. Vagyis 
 

NJE≥0 
 
A belső kamatlábkeresés módszere 
A belső kamatláb a tipikus beruházások esetében a beruházás valódi jövedelmezőségét 
fejezi ki. Belső megtérülési rátának is nevezik. Azt mutatja meg, hogy a vizsgált 
beruházásba történt befektetés a teljes élettartamot figyelembe véve átlagosan hány 
százalékos jövedelmezőséggel működik. 
A belső kamatláb mellett a bevételi és a kiadási sor egymással egyenlővé válik: 
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ahol r = belső kamatláb 
 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a belső kamatlábbal számszerűsített nettó jelenérték – 
formula értéke éppen nulla. 
Eszerint a belső kamatláb oly módon is számszerűsíthető, hogy megkeressük azt a 
kamatlábat, mely a nettó jelenérték formulát nullára megoldja. 
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A belső kamatlábkeresés módszere szerint a beruházás akkor gazdaságos, ha a valódi 
jövedelmezőség nem kisebb a kalkulatív kamatláb szerintinél. 
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Annuitás számítás 
 
Az annuitás számítás segítségével meghatározható az a minimális éves nyereség, amely 
fedezi az évente folyamatos tőketerheket. 
 
 

( ) ( )
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+
+≤ n

n

tt i
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Az eljárás során kiszámítható az, hogy milyen kamatterhek, bérleti, illetve lízingdíjak 
vállalhatók a beruházás folyamatos likviditásának megőrzéséhez. 
 
 

 
 
 
 
6.5 Az építési napló 
 
 
A kivitelezés helyszíne mint munkahely sok szempontból veszélyes üzemnek is 

tekinthető, ugyanis gépekkel, szerszámokkal, anyagokkal rendszerint kis helyen és nagy 
számban dolgoznak emberek. Mindezekre tekintettel jogi és műszaki szempontból 
rendkívül fontos a tevékenység pontos és általánosan elfogadott rendszerben 
történő dokumentálása. Erre szolgálnak az építés helyszínén folyamatosan vezetendő 
naplók. Ezek közül legfontosabbak az ún. építési napló, melynek fontosságát külön 
jogszabályok is hangsúlyozzák. Építési napló minden esetben a két szerződő fél közötti 
hivatalos kapcsolattartási dokumentum, tehát külön építési naplót kell egy összetett 
konstrukcióban megvalósuló beruházás esetében felállítani a lebonyolító és 
fővállalkozó, a fővállalkozó és például az építési generálvállalkozó és alvállalkozó, sőt 
az alvállalkozó és szubalvállalkozója között. 
 
Az építési napló vezetése kötelező minden 50.000 Ft feletti építés – szerelési munka 
esetén, sőt ezen összeghatár alatt is, amennyiben a munka az építmény állékonyságát 
befolyásoló szerkezetet vagy szerkezeti részt érint. Az építési naplóban fel kell tüntetni 
az építési munka lényeges adatait, a munka menetére vagy az elszámolásra vonatkozó 
jelentős tényeket. Minden munkanapon rögzíteni kell a dátumot, létszámot és a jellemző 
időjárási körülményeket. Utóbbira például a szerkezetek esetleges károsodásának 
esetében lehet szükség, amikor szakértői vizsgálatnak kell kiderítenie például egy 
szerkezeti rész tönkremenetelének okát. Egy – 10 C fok alatt elvégzett betonozás, vagy 
tartósan erős napsugárzásnak kitett szerkezei beton az időjárás szélsőségei miatt akár 
tönkremenetelig károsodhat. 
 
Fontos, hogy az építési naplóban a szerződést érintő kérdések csak utalás szintjén 
rögzíthetők, mivel a szerződés módosítását, vagy új szerződés megkötését csak 
meghatározott jogszabályok szerint lehet végezni, amire az építési napló nem alkalmas, 
ráadásul a szerződésmódosítás csak cégszerűen történhet, ennek feltételei a napló 
esetében általában nem állnak fenn. A napló első oldalán kell rögzíteni az építési 
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munkák felelős irányítóit, bejegyzési jogkörüket. A felek közötti érintkezések során a 
naplóban általában a műszaki ellenőrök joga a bejegyzés. A napló egyébként legalább 
három lapos, a három lap közül kettő a szerződő felek példány, a harmadik pedig az 
ellenőrzésre jogosultak számára megmaradó példány. Az építési naplót – jellegéből 
adódóan – folyamatosan az építési helyszínen kell tartani. A naplóba bejegyezhet a 
tervező, és köteles bejegyezni a szerződés szempontjából vállalkozónak minősülő fél. A 
másik, megrendelőnek minősülő fél naplóbejegyezésének elmaradása vagy késedelme 
esetén meghatározott idő után a vállalkozó által tett bejegyzést tudomásul vettnek 
tekinthető. Normál esetben a beruházónak legkésőbb 15 naponként ellenőrzési 
kötelezettsége van a naplóra vonatkozóan. 
 
Az építési naplóban rögzítendő az elvégzett munka. Az eltakarásra kerülő 
munkarészeket az eltakarás előtt legalább 15 nappal korábban tartozik eltérő 
megállapodás hiányában az építésvezető a műszaki ellenőr részére bejelenteni az 
ellenőrzés érdekében. Ugyancsak a naplóban kell rögzíteni a műszaki feladat 
teljesítéséhez szükséges, de például a költségvetésben nem szereplő ún. pót- vagy 
többletmunkákat, valamint az időarányos gépköltség elszámolása érdekében az adott  
 
 
gép használati időtartamát. Ugyancsak rögzíteni kell a naplóban a különleges időjárási 
körülményeket is, amelyek például a kivitelezési munkák felfüggesztését követelik meg, 
vagy a rendkívüli események bekövetkeztét, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket és 
döntéseket, továbbá a megrendelő által nyújtott különböző szolgáltatásokra vonatkozó 
adatokat is. 
 
Az építési naplóhoz mellékletként kell csatolni minden olyan dokumentumot, 
melyre az építési munkák folytatásához a helyszínen szükség lehet. Ilyenek lehetnek 
például hatósági engedélyek, vagy kivitelezői részlettervek. Az építési napló 
mellékeleteként kezelhetők illetve kezelendők bizonyos egyéb naplók is, mint például a 
munkabiztonsági napló, vagy a minőségbiztosítási napló. 
 
 

6.5.1 A felmérési napló 
 

Az építési napló egyik fontos melléklet lehet a tételes elszámolások esetében 
elsősorban a felmérési napló. Ennek célja az elvégzett munkák folyamatos rögzítése 
abban az esetben, ha az adott munkák egyszeri felméréssel, vagy az építési napló 
bejegyzéseiből megfelelően nem állapíthatók meg. Nem kell felmérési naplót vezetni, 
ha az a kivitelezési dokumentáció idom – és mértjegyzékével helyettesíthető, vagy ha 
vezetésétől az együttműködők eltekintenek. 
 

A pót – és többletmunkák fogalma 
 
A vállalkozási szerződés teljesítése során gyakorta fordul elő, hogy olyan 

munkákat kell elvégezni, melyek a szerződéskötéskor nem, vagy nem teljes 
mértékben voltak ismertek, vagy különböző okok miatt nem kerültek bele a 
szerződésbe. Az ilyen jellegű munkák alapvetően két csoportba sorolhatók. 
 
A többletmunkák a kivitelezési tervdokumentációban szereplő, de a 
költségvetésben egyáltalán, vagy nem kellő mértékben előirányzott építés – 
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szerelési munkák. A tételes elszámolású szerződések esetében a többletmunkák 
elszámolásának feltétele a megrendelő írásbeli elismerése. A nem tételes elszámolású 
szerződések esetében a többletmunkák elszámolása nem egyszerű feladat, a megrendelő 
legtöbbször azt az álláspontot foglalja el – tulajdonképpen jogosan – hogy a 
szerződéskötéskor a vállalkozó ismerte a körülményeket, így többletmunkák 
érvényesítése nem indokolható. 
Más a helyzet a pótmunkák esetében, melyek a kivitelezési tervdokumentációban 
nem szereplő építés-szerelési munkák. A vállalkozó a pótmunkák közül csak azokat 
köteles elvégezni, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükségesek. A 
nem ebbe a körbe tartozó pótmunkák esetében a vállalkozó azok elvégzését a szerződés 
módosításához vagy új szerződés létrehozásához kötheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2 A beruházások elszámolása – számlázás 
 

Mint az ár-megállapodási formák ismeretéből is következik, már a szerződés 
megkötésekor fontos tényező lehet az elszámolás tekintetében a fizetés 
megállapodott időpontja, illetve a teljesítés részekre bontása. Az elszámolás ugyanis 
aszerint történik, hogy a teljesítésre a szerződésben egyösszegű vagy részekre bontott 
számlázási lehetőséget rögzítenek a szerződő felek. A szerződés és a tényleges 
teljesítménye alapján a vállalkozó – mint teljesítésre kötelezett – a szolgáltatás 
ellenértékét is magába foglaló elszámolást köteles készíteni. Az elszámolás 
számlával történik, vagy rész – számlával. 
A beruházások elszámolása tekintetében az alábbi számlatípusok, illetve fogalmak 
szokásosak és általánosan alkalmazottak: 
 

- Számla, mely a vállalkozó elszámolása. A számlából pénzügyi és jogi 
szempontból – elvben szerződésenként egy nyújtható be a szerződés 
hiánytalan teljesítésekor. A számlával szemben alapvető követelmény, 
hogy egyértelműen tartalmazza azon információkat, melyek a 
szerződéssel összhangban, arra hivatkozva rögzítik, hogy milyen 
teljesítéshez milyen összeg kifizetésére vonatkozik. 

 
- Előlegszámla, mely a vállalkozó részéről például a munka megkezdéséhez 

szükséges import anyagok beszerzéshez igényelt pénzeszközök biztosítását 
célozza, és speciális részszámlának tekinthető, hiszen tényleges teljesítmény 
nem áll a feltüntetett, illetve leszámlázott érték mögött.  
Elsősorban import anyagokat, részegységeket tartalmazó berendezések, 
teljesítések megkezdéséhez szokásos igényelni, vagy olyan megrendelő 
esetén, ahol a fizetés időbeni teljesítésével kapcsolatos kételyek vannak. 
Általában az előleg értéke normál esetben 10 és 40 % között mozog, az e 
határon kívüli meglehetősen ritka. Megjegyzendő, hogy a beruházók – 
főként a külföldi nagy cégek esetében – nem szívesen adnak előleget. 
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- Részszámla, mely a szerződésben történt megállapodás szerint nyújtható be, 
általában meghatározott teljesítmény elvégzéséhez kötve benyújtását. A rész 
– elszámolás csak lehetőség, azonban kötelezettséggé is válhat, amennyiben 
ebben megállapodás történik a szerződés keretei között. A rész – teljesítés és 
elszámolás feltételeit, műszaki tartalmát és értékét, vagy készültségi fokot 
úgy kell meghatározni, hogy a részteljesítés, az elvégzett munkák 
megállapíthatók és ellenőrizhetők legyenek. 

 
- Végszámla, mely rész – számlának benyújtását lehetővé tevő szerződés 

esetén a legutolsó benyújtott rész – számlának tekinthető. Itt kell utalni arra, 
hogy a rész – számlák értékét a szerződés  - szerű számlázás megítéléséhez 
szükséges mélységben – „göngyölten” tartalmazza, szükség szerint 
mellékletekkel. 

 
 
 
 
 
 
Fentiek átgondolása alapján az elszámolás tekintetében egy lényeges kérdést kell kissé 
részletesebben tárgyalni, ez pedig a rész – teljesítés, illetve rész – elszámolás. 
Részteljesítésnek nevezzük azt az esetet, amikor a vállalkozó szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalat teljesítés meghatározott részét a 
megrendelő számára az összes jogkövetkezményekkel együtt átadja. Általában ilyen 
átadásra csak azon ún. osztható részét szokás átadni, mely önállóan használatba vehető. 
 
A rész – számla benyújtása lehetséges egy – egy megvalósítási szakasz elkészülte 
után. A megvalósítási szakasz részelszámolása átadás – átvétellel nem járó 
teljesítésnek tekinthető. Ilyen megvalósítási szakasz lehet például egy szálloda 
építésénél akár egy – egy szint vasbeton szerkezetének elkészülte is. 
 
A rész – elszámolások egyik elterjedt formája végül a készültségi fok alapján 
történő elszámolás, ez esetben biztosítani kell, hogy a készültségi foknak megfelelő 
műszaki teljesítmény ellenőrizhető legyen, tehát a készültségi fokhoz minden esetben 
hozzá kell rendelni a munkák műszaki tartalmát, noha ez esetenként nem egyszerű 
feladat. 
 
Az elszámolás zökkenőmentes végrehajtása érdekében a szerződésben 
egyértelműen kell rögzíteni, hogy mikor, milyen teljesítményt kell produkálni, és 
ehhez milyen számlázható ellenérték tartozhat. Ez főként a komplex sok feladatot és 
létesítményt tartalmazó beruházások esetében, különösképpen pedig a készültségi fokos 
elszámolási rendszerben igen nehéz feladat.  
 
Nem elsősorban az elszámolás témakörébe tartozik, de azzal szorosan összefüggenek a 
késedelmes teljesítéssel kapcsolatos kérdések. A felek hibájából bekövetkező 
legsúlyosabb eset a meghiúsulás, amikor a szerződés felbontásra kerül. Ilyen esetben a 
meghiúsulás pillanatában a szerződésben rögzítettek szerint az ezen időpontig 
elvégzett teljesítmények elszámolása mellett meg kell állapodni az esetleges 
meghiúsulási kötbérek elszámolásában is.  
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Hasonló, bár általában nem olyan súlyos helyzet a vállalkozó késedelme a teljesítéssel. 
A részteljesítésekre kikötött határidők késedelme esetén általában kisebb értékű 
kötbérek kerülnek megállapításra, mivel ilyen helyzetben a beruházót még lényeges 
érdeksérelem nem éri, feltéve, hogy a késedelem nem olyan mértékű, hogy az átadási 
véghatáridőt veszélyeztesse. A részteljesítésre vonatkozó kötbér leginkább a vállalkozó 
ösztönzésére alkalmas a véghatáridő betartásához szükséges gyorsító intézkedések 
megtétele érdekében. A véghatáridőre vonatkozó kötbér azonban – figyelemmel a 
beruházónak, megrendelőnek a késedelemmel okozott károkra – már rendkívül komoly 
terheket róhat a vállalkozóra. Kiemelt beruházások esetén a késedelmi kötbér akár napi 
millió forint értéket is elérhet, ami ténylegesen olyan súlyos terheket jelent pénzügyileg 
a fővállalkozó számára, hogy az esetleg egyébként pénzügyileg jól megtervezett 
beruházás esetén az összes nyereséget semmissé teheti.  
 
Természetesen a késedelem nem csak a vállalkozó részéről következhet be, hanem a 
megrendelő részéről is, amikor az elvégzett teljesítés vagy részteljesítés ellenértéke 
késedelmesen kerül átutalásra. Ilyen esetekre általában a szerződés rögzíti a 
követelményeket, amely túlzott késedelem esetén akár a szerződés felbontásához is 
vezethet, illetve a késedelmes fizetés esetén, ami – eltérő megállapodás hiányában – a 
magyar jogszabályok szerint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 
 
Mindenesetre, minden érintet részéről célszerű egyrészt a beruházás elszámolására 
felkészülni, másrészt pedig a szerződésszerű és nem a késedelmes teljesítésre törekedni. 
 
 

6.6 A műszaki átadás – átvétel eljárás 
 
 

Az elkészült építés – szerelési munkát a kivitelező átadás – átvétel eljárás keretében 
adja át a megrendelőnek. Az átadás időpontját a kivitelező határozza meg. Az 
értesítésnek 15 nappal a kitűzött időpont előtt meg kell érkeznie. Az eljárásra a 
hatóságokat – és az építmény rendeltetésétől függően más szerveket – a megrendelő, a 
kivitelezésben közreműködőket a kivitelező hívja meg. 
Az átadás – átvételi eljáráson a kivitelező a megrendelőnek a következő 
dokumentumokat adja át: 
 

• Az építmény tényleges állapotát rögzítő átadás – átvételi dokumentációt. A 
kivitelező kötelessége, hogy az építési (pl. a vasszerelés) közben bekövetkezett 
változásokat, a gépészeti vezetékek pontos helyét feltüntető terveket, a külső 
közművek helyét rögzítő helyszínrajzot és minden olyan tervet átadjon, amely az 
üzemeltetés biztonságához, illetve a későbbi esetleges módosításokhoz alapot 
szolgáltat. 

 
• A kivitelező cégszerű nyilatkozatát arról, hogy a létesítményt a kiadott 

terveknek és az építés közben elrendelt módosításoknak megfelelően építette 
meg, az a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megfelel. A kivitelező 
igényelheti, hogy közreműködői az általuk végzett munkákról hasonló 
nyilatkozatot adjanak. 

 
• Az elektromos -, víz – és gázhálózat valamint berendezéseinek szereléséről a 

szerelési igazolásokat. Ezek az üzemeltetőnek a mérők felszereléséhez 
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szükségesek. (amennyiben az üzempróbák megtartásához a mérők felszerelése 
korábban szükséges, akkor az igazolásokat is előbb kell átadni.) 

 
• A kéményseprő szervezet igazolását a kémények működőképességéről 

 
• A beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait. 

 
• Az épület rendeltetése szerinti légtechnikai – és hűtőberendezések, fűtési 

hőleadók mérési, beszabályozási jegyzőkönyveit. 
 

• Az elektromos berendezések biztonságtechnikai mérési eredményeinek 
jegyzékét. 

 
• A felvonószakértői igazolást, a felvonó gépkönyvét. 

 
• Az épület rendeltetésétől, vagy a beépített berendezésektől függően a zajvédelmi 

mérési jegyzőkönyvet. 
 
 
 

• Az egészségügyi hatóság laboratóriumának igazolását az ivóvíz 
fertőzésmentességéről. 

 
• A beépítési berendezések gépkönyveit, kezelési utasításait, garanciajegyeit. 

 
 
A műszaki átadás – átvétel alkalmával az építési naplót lezárják, abban a továbbiakban 
érvényes bejegyzés nem tehető. 
Az átadás – átvételi eljárás során a résztvevők az elkészült létesítmény(eke)t bejárják, 
megvizsgálják. Az átadás annyi ideig tart, amennyi a gondos átvizsgáláshoz szükséges. 
(Például egy színház, vagy hangversenyterem átadásának része lehet egy előadás 
megtartása, mert a légtechnikai berendezéseket beszabályozni, az akusztikai méréseket 
elvégezni csak telt nézőtér mellett lehet.) Erre – megállapodás szerint – általában a 
hivatalos átadás – átvételi eljárás előtt kerül sor. 
Az átadás – átvételi eljáráson megállapított hibákat és hiányokat a jegyzőkönyvben két 
csoportba sorolva rögzítik: 

• mennyiségi hiányok azok a munkarészek, amelyeket a terv, illetve a szerződés 
tartalmaz, de (részben vagy egészben) nem készültek el, 

• javítandó minőségi hibák azok, ahol a munkát nem a szabványok, műszaki 
előírások szerinti minőségben készítették el és javításuk feltétlenül szükséges. 

 
A nem szerződésszerű minőségben készült munkákat, ha azok a  rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák és az érvényes műszaki előírásokkal nem ellentétesek, a 
megrendelő értékcsökkenéssel átveheti. Az értékcsökkenéssel átvett munkarészek 
egyértelmű meghatározását és az értékcsökkenés mértékét a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell.  
 
A mennyiségi hiányokat és a javítandó minőségi hibákat a jegyzőkönyvben 
értékmegjelöléssel kell szerepeltetni. Fel kell tüntetni a javítás, illetve pótlás határidejét 
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és annak a személynek a nevét, aki a hiányok, hibák megszüntetését a megrendelő 
nevében igazolhatja. Ez a személy nem csak a műszaki ellenőr lehet. 
Az átadás – átvételi jegyzőkönyvben a  megrendelő nyilatkozik az átvételről. 
Amennyiben a hiányosságokat úgy ítéli meg, hogy azok az üzemeltethetőséget 
lehetetlenné teszik, az átvételt megtagadhatja. Az átvétel meghiúsításának okait a 
jegyzőkönyvben részletesen fel kell sorolni. 
Az eljárásra meghívottak és megjelentek észrevételeket a jegyzőkönyvben rögzíthetik. 
Az átadás – átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv aláírásával a létesítmény a megrendelő 
birtokába kerül. A jegyzőkönyvben rendelkezni kell arról, hogy a hiányok 
megszüntetésének és a hibák kijavításának időtartama alatt a létesítmény állapotáért ki a 
felelős. A kivitelező és közreműködői között az átadás – átvétel a gyakorlat szerint a 
megrendelőnek történő átadással együtt történik. 
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VI.   A vállalkozás üzleti terve 

 
 
 

6.1  Az üzleti tervezés elméleti alapjai 
 
 

Az üzleti terv a tervezett vállalkozási tevékenység írásbeli összefoglalása, amelynek 
célja a vállalkozás alapításakor alapvetően az, hogy segítse elő a vállalkozás reális és 
biztos alapon történő beindítását. Ezen keresztül mutatja be a vállalkozó a cégét, az 
elképzelését, az ötletét és nem utolsósorban saját felkészültségét és szaktudását! 
 
Az üzleti tervezés általános feladata a vállalkozás céljai és tényleges lehetőségei 
közötti összhang megkeresése és megteremtése, és az ezt megalapozó módszerek, 
eljárások és tartalmi összefüggések bemutatása. Rendeltetését figyelembe véve üzleti 
tervet az alábbi esetekben készít a vállalkozás: 

- a vállalkozás indításának előkészítésére, 
- a folyamatos működés megalapozására és ellenőrzésére, 
- a finanszírozási források (új tulajdonos vagy hitel) bővítésének 

előkészítésére, 
- fejlesztések, átalakítások megalapozottá tételére, 
- a vállalkozás válsághelyzetének megoldására stb. 

 
A terv készítése előtt tisztázni kell készítésének célját. Ez hangsúlyképzést is jelent 
egyben, hisz a terv felépítése ugyan egységes, de ha hitelkérelem előkészítése 
érdekében készül a terv, akkor mást kell kiemelten kezelni, mintha valamilyen stratégiai 
irányváltás előkészítésére szolgál. 
 
Az üzleti terv elkészítése hosszú időt vesz igénybe, alaposan mérlegelni és értékelni kell 
a tervezett vállalkozás valamennyi lényeges összetevőjét, beleértve magát a vállalkozót 
is. Az üzleti terv egy átfogó, írott formában rögzített és jól szerkesztett dokumentum, 
amely útmutatóul szolgál a vállalkozó számára a vállalkozás kezdetén, valamint 
eszközül a szükséges tőke előteremtéséhez és a finanszírozásához. 
Az „üzleti terv” összefoglalóan tartalmazza az üzleti vállalkozás létrehozására és 
felfuttatására vonatkozó elképzeléseket, ötleteket és elgondolásokat. Ezért az üzleti terv 
a vállalkozás jövőképét fogalmazza meg.  
 
A vállalkozások körében az üzleti kudarcok egyik fő oka éppen a kidolgozott stratégia 
hiánya, az üzleti terv nélküli és a piaci igények ismeretét nélkülöző tevékenység. 
 
Foglaljuk össze, miért fontos az üzleti terv készítése. A gazdasági élet, az üzleti 
partnerkapcsolatok szereplői közül kik számára fontos ez a dokumentáció és annak 
információtartalma? 
 

- Az üzleti terv segítséget, tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az elképzelt 
vállalkozás mennyire életképes a célpiacon. Segíti a vállalkozót a kezdeti 
időszak céljainak és tennivalóinak meghatározásában. 
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- Útmutatóul szolgál a vállalkozó számára a tervezőtevékenység 

megszervezéshez és annak megtervezésben, hogy mit kell tenni a cél elérése 
érdekében. 

 
- Fontos eszköz a finanszírozási források megszerzéséhez, a vállalkozás 

pénzügyi támogatásához. Egy befektetés iránti kérelem elbírálásában 
elsődleges szempontként, mindenekfelett az üzleti tervre irányul a figyelem. 

 
- Egy jól megfogalmazott üzleti terv nemcsak a vevő érdeklődését keltheti fel, 

hanem hozzásegítheti az eladót ahhoz, hogy jó áron adja el vállalkozását.  
 

- A terv elkészítése során maga a gondolkodási folyamat értékes 
tapasztalatokhoz juttathatja a vállalkozót. Ez a folyamat ráadásul a jövőbe 
viszi az üzletembert, és olyan lényeges szempontokat vet fel, amelyek 
megkönnyítik a sikerhez vezető utat. 

 
A folyamat egyúttal önértékelés is a vállalkozó számára. A tervezés folyamata arra 
kényszerítheti, hogy elfogulatlanul szemlélje az ötletet, és választ adjon bizonyos 
kérdésekre: 
 

- Van értelme az elképzelésnek? 
- Hogyan fog működni az üzlet? 
- Kik lesznek a vevőim? 
- Ötletem kielégíti-e a vásárlói igényeket? 
- Hogyan tudok versenytársaimnál hatékonyabban tevékenykedni? 
- Képes vagyok-e vezetni egy ilyen üzletet? 

 
A válaszadások során az lehetséges, hogy az üzleti terv elkészítse után a vállalkozó 
rájön arra, hogy az akadályokat nem képes legyőzni vagy elkerülni, és jobb felhagyni a 
vállalkozással további idő és pénzfordítás nélkül, mint később kudarcot vallani. 
 
Az üzleti terv alapján a vállalkozó dönthet elképzelésének megvalósíthatóságáról. 
 
 

6.2  Az üzleti terv 
 
 

A vállalkozás üzleti tervének elkészítése az alábbi feladatok elvégzését igényli: 
- átgondolni a helyzetet a terv készítése előtt, elsősorban az ötlet 

megvalósításához rendelkezésünkre álló források tekintetében; 
- megismerni a terv felépítését és a tervkészítés menetét; 
- a tervkészítés logikai lépéseit követve elkészítni az üzleti tervet; 
- az elkészült tervet áttekinteni, a feltevéseket és következtetéseket ellenőrizni. 

 
A terv készítése előtt 
Az üzleti terv készítése előtt át kell gondolnia, hogy a vállalkozás 
beindításához/működtetéséhez mennyi tőkére van szüksége, mennyi az amely ebből 
rendelkezésre áll, és a hiányzó tőkét honnan fogja megszerezni. 
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A vállalkozónak előzetesen meg kell határozni, hogy a vállalkozás működtetésére szánt 
tőkéje és a vállalkozás beindítására és működtetésére fordítandó tevékenység alapján 
mekkora hasznot kíván elérni. Előzetes jövedelemtervet készít, amelynek 
középpontjában az áll, hogy a vállalkozási tevékenységgel elérhető jövedelmet (éves 
profit nagyságát) összeveti a vállalkozás nélkül realizálható jövedelmével 
(munkajövedelmek és tőkejövedelmek, pl. bankbetétben helyezné el a vállalkozásban 
felhasználásra tervezett megtakarításait). 
Ha a vállalandó kockázatokat, önmegvalósítási törekvéseket és egyéb tényezőket is 
mérlegelve úgy találja a vállalkozó, hogy a vállalkozásban elérhető jövedelmek 
meghaladják a vállalkozás nélkül elérhető jövedelmeket, a vállalkozás létrehozása 
mellett dönt. 
 
Az üzleti terv felépítése 
Az üzleti terv felépítésénél a táblázatban ismertetett szerkezetet célszerű figyelembe 
venni. (A terv szerkezetének kialakításánál R.D. Hisrich – M.P. Peters: Vállalkozás c. 
könyvében ismertetett felépítést alkalmaztuk). 
 
Az üzleti terv felépítésénél mindig célszerű a tervkészítés célját figyelembe venni, ami 
azt jelenti, hogy egyes fejezetek a finanszírozó igényei alapján eltérhetnek az ismertetett 
tartalomtól. Az eltérés azonban jellemzően az adatok, számítások részletezettségében 
jelentkezik. 
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Az üzleti terv felépítése 
 

I. Bevezető az üzleti tervhez 
• A vállalkozás alapadatai 
• A tulajdonosok adatai 
• A vállalkozás működési 
köre 
• A pénzigény jelzése 
• A terv bizalmas kezelésére 
vonatkozó igény jelzése 

 
II. Összefoglaló: A teljes üzleti 

terv 3-4 oldalas összefoglalása 
 

III. Iparágelemzés 
• Trendek és kilátások 
• A versenytársak elemzése  
• A piac behatárolása 

(szegmentálása) 
• Iparági előrejelzések 

 
IV. A vállalkozás leírása 

• A termék(ek) 
• A szolgáltatás(ok) 
• A vállalkozás mérete 
• Az iroda és a személyzet 
• A vállalkozók szakmai háttere 

 
V. Termelési terv 

• A termelési folyamat 
(alvállalkozók) 

• A telephely 
• A gépek és berendezések 
• A nyersanyag szállítók 

megnevezése, rövid jellemzése 
 

 
 

VI. Marketing terv 
• Az ár 
• Forgalmazás 
• Eladásösztönzés (reklám, 

propaganda) 
• Termékforgalmazás-előrejelzés

 
VII. Szervezeti terv 

• Tulajdonforma 
• Tulajdonostársak vagy 

főrészvényesek  
• A vezetők hatásköre 
• A vállalkozás vezetőinek rövid 

életrajza, szakmai háttere 
• Munka- és 

felelősségmegosztás a 
vállalkozáson belül 

 
VIII. Kockázatbecslés 

• A gyenge pontok értékelése 
• Az új technológia hatása 
• Felkészülés váratlan 

eseményekre 
IX. Pénzügyi terv 

• Előzetes jövedelemterv 
• Pénzforgalmi becslések 
• Előzetes mérleg 
• Fedezetipont-elemzés 
• Meglévő és szükséges 

pénzforrások 
X. Függelék (támogató 

anyagok) 
• Bérletek vagy szerződések 
• Szállítók árajánlatai 

10. sz. táblázat 
 

6.2.1  Bevezető az üzleti tervhez 
 

Az üzleti terv elején célszerű a vállalkozót, a vállalkozást, a tevékenységet (termék 
v. szolgáltatás) valamint annak piaci helyzetét tényszerűen bemutatni. Szerepeltetni kell 
a vállalkozáshoz szükséges tőke nagyságát, finanszírozási módját, a tervezett pénzügyi 
mutatókat, különösen a megtérülésre vonatkozókat. 
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A bevezető részben utalni kell arra, hogy az üzleti terv adatai (esetleg finanszírozási 
megoldásai) bizalmas kezelést igényelnek. A bevezető röviden, lényegre törően 
összefoglalja, hogy mire vonatkozik a részletesen kidolgozott üzleti terv. 
 
 
Az összefoglaló fejezetben kerül megfogalmazásra az alapelgondolás, amelyet a 
vállalkozó szeretne megvalósítani. 
 
 

6.2.2  Összefoglaló 
 

Az üzleti tervnek ez a része az egyes fejezetekben megfogalmazottak tömör, 
lényegre törő összefoglalása. 
 
Az összefoglalás leglényegesebb elemei a következők: 

- Bemutatjuk a vállalkozást, a vállalkozás stratégiáját, a piacot, a 
tevékenységet és helyét a piacon. 

- A vállalkozó és csapatának bemutatása. 
- A vállalkozó adatai, képzettsége, szakmai múltja, gyakorlata, tapasztalatai a 

tervezett tevékenység végzéséhez, menedzseléséhez. 
- A megvalósításban társak, alkalmazottak adatai, végzettségük, 

szakképesítésük stb. 
- Pénzügyi információk. 
- A várható értékesítési és költségadatok, jövedelmezőség értékelése. 
- Pénzforgalmi adatok. Mérlegadatok. 
- A vállalkozás sikeres működéséhez szükséges források. 
- Saját források bemutatása. Igényelt külső források leírása. A külső források 

visszafizetésének módja, forrásai, garanciái. 
- Kockázatra vonatkozó információk. 

 
Az üzleti tervnek ez a része a részletes terv leírása után készül el. Kiemelt fontossága 
van az itt leírtaknak, hisz a terv olvasója ezen összefoglaló információi alapján dönti el, 
hogy a további fejezeteket tanulmányozza – e vagy ettől eltekint, nem érdeklik a 
vállalkozó elgondolásai. 
Meg kell indokolni, hogy miért számíthat sierre az üzlet, melyek azok az erősségek, 
amelyekre építve el lehet érni a sikert, és melyek azok a gyengesaégek, amelyeket a 
vállalkozó azonosított és amelyek kezelésére felkészült. 
 
 

6.2.3  Iparágelemzés 
 
Az iparágelemzés lényege, hogy a vállalkozást elhelyezze a környezetében. 

Iparágnak tekintjük a vállalkozások olyan csoportját, amelyek egymást közvetlenül 
helyettesítő termékeket állítanak elő, és azonos piaci területen értékesítik azt.  
 
Noha a mérvadó környezet igen tág, társadalmi tényezők éppúgy beletartoznak, mint a 
gazdaságiak, a közvetlen meghatározó környezet mégis az iparág vagy iparágak, ahol a 
vállalkozás versenyez. 
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Az iparág struktúrája erőteljesen befolyásolja a verseny játékszabályait és a vállalkozás 
számára lehetséges stratégiákat. Az iparágon kívüli erők elsősorban közvetetten 
jelennek meg. Mivel a külső erők rendszerint az iparágban működő valamennyi 
vállalkozást érintik, a kérdés az, hogy tudnak-e a vállalkozások különbözőképpen 
reagálni ezekre.  
 
A verseny erőssége nem a véletlenek egybeesésén vagy  a balszerencsén múlik. Sokkal 
inkább azon, hogy milyen az adott iparág gazdasági struktúrája, és ez sokkal többet 
jelent, mint a versenytársak viselkedése. Az adott iparágban a verseny öt alapvető 
versenytényezőtől függ: 

- a már működő vállalkozásoktól, 
- az új belépőktől, 
- a helyettesítő termékektől/szolgáltatásoktól, 
- a szállítók alkupozíciójától, és 
- a vevők alkupozíciójától. 

 
Együttes erejük szabja meg az iparág végső profilehetőségeit, amelyet a befektetett tőke 
hosszú távú megtérülésével mérünk. Nem minden iparágban egyforma ez a lehetőség. 
 
Az öt versenytényező együttesen szabja meg az iparágban a verseny élességét és 
jövedelmezőségét. A legerősebb tényező vagy tényezők játsszák a vezérszerepet, és 
válnak döntővé a stratégia kialakításában. Tegyük fel például, hogy az iparágban új 
belépő veszélye nem fenyeget, és vállalkozásunk piaci pozíciója erős. Ennek ellenére 
csak csekély megtérülést érhetünk el, ha valamilyen jobb minőségű, olcsóbb 
helyettesítő termék kerül a piacra. Vagy ha nincs is helyettesítő, és nehéz vagy 
lehetetlen a belépés, a már működő versenytársak intenzív vetélkedése akkor is 
korlátozza a lehetséges megtérülést.  
 
Az iparági versenyt meghatározó erőket elemezni kell, meg kell  határozni az alapvető 
jellemzőket, trendeket, erősségeket és gyengeségeket. Az iparágelemzés keretében az 
alábbi legfontosabb kérdéseket kell megválaszolni: 
 

- Mi a termék, és az mivel és mennyiben helyettesíthető? 
- Milyen iparágban tevékenykedik a vállalkozás? 
- Mennyi volt az iparág összes forgalma az elmúlt 5 évben? 
- Mekkora a várható növekedés ebben az iparágban? 
- Hány új cég alakult az iparágban az elmúlt 3 évben? 
- Milyen új termékek jelentek meg az iparágban az elmúlt időszakban? 
- Kik a közvetlen versenytársak? 
- Hogyan tudjuk elérni, hogy üzletvitelünk jobb legyen versenytársainkénál? 
- Az egyes főbb versenytársak étékesítése növekvő, csökkenő vagy 

változatlan? 
- Melyek az egyes versenytársak erős és gyenge pontjai? 
- Milyen a vásárlóközönség összetétele? 
- Mennyiben különbözik a vállalkozás vásárlóközönségének összetétele 

versenytársakétól? 
 
Minden vállalkozásnak sajátos erősségei és gyengeségei vannak az adott iparágban, ez a  
struktúra pedig az idők folyamán fokozatosan változhat, és valóban változik is. Mégis 
az iparági struktúra megismerését kell a stratégiai elemzés kiindulópontjának tekinteni. 
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6.2.4  A vállalkozás leírása 
 

Az iparágelemzést a vállalkozás részletes leírása követi. Ennek célja, hogy a 
partnerek (befektetők, hitelezők) részére bemutassa az üzlet nagyságát, tevékenységi 
körét, elhelyezkedését, a vállalkozó tevékenységi körbe tartozó tapasztalatait, vagyis 
azt, hogy mikre épül a vállalkozás és milyen üzleti lehetőségeket tervez kihasználni. 
 
A vállalkozás leírása során az alábbi részletezés alkalmazható: 
 

- Tervezett termékek/szolgáltatások megnevezése, leírása. 
 
- Szabadalmi és védjegyoltalom megléte, esetleges megszerzésére irányuló 

lépések. 
 

- A vállalkozás elhelyezkedése: 
• működési hely(székhely, telephelyek), 
• ezek tulajdonjogi kérdései, megszerzésük, használatba 

vételük módja (pl. bérlet, lízing, vásárlás stb.), 
• adottságaik és alkalmasságuk a működéshez, 
• felszereltségük, gépek, műszerek, irodafelszerelés stb. 

 
- Vállalkozás indításához szükséges munkaerő: 

• szakmai igények, 
• munkaerő-biztosítás lehetőségei induláskor és a továbbiakban. 

 
- A vállalkozó 

• szakmai adottságai, 
• vezetési tapasztalatai, 
• általános életút bemutatása. 

 
- A vállalkozás indításának indoklása. 
 
- Sikertényezők. 

 
- Fejlesztési előzmények és további lehetőségek. 

 
 
Termelési terv 
 
Ha az új vállalkozás gyártó tevékenység, akkor termelési tervet is kell készíteni. A 
tervnek a teljes gyártási folyamatra ki kell terjednie. Ha a gyártási folyamat valamely 
részét vagy egészét alvállalkozókkal kívánjuk megvalósítani, fel kell sorolni 
(számításba venni) az alvállalkozókat és telephelyüket, a kiválasztás szempontjait, a 
költségeket és minden már megkötött (vagy előzetes) szerződést. Meg kell tervezni az 
üzem alaprajzát, a gyártáshoz szükséges gépeket és berendezéseket, a nyersanyagokat, a 
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nyersanyagszállítókat (név, cím, szállítási feltételek), a munkaeszköz-szükségletet és a 
gyártási költségeket (normák).  
Ha a vállalkozás kiskereskedelmi vagy szolgáltatóüzlet, akkor az árukészlet beszerzését, 
a készletgazdálkodást és a raktározási igényeket kell megtervezni. 
 
A gyártási tervnek tartalmaznia kell: 
 

- A szükséges berendezések, felszerelések leírását, 
- Ezek optimális mennyiségét és telepítési tervét, 
- Kapacitását (teljesítőképességét), 
- Az alternatív felhasználási lehetőségeket, 
- A fix költségeket, 
- A fix költségek változó költségekre való átváltásának lehetőségét (pl. 

alkatrészgyártás alvállalkozóknál), 
- A szükséges tárgyi eszközök költségeit. 

 
A termelőtevékenységre vonatkozó tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat is: 
 

- A felhasználásra kerülő anyagok teljes körű leírását, költségeit, megjelölve, 
hogy a beszerzés hazai vagy külföldi forrásból származik. 

- Elemzést az alapanyagok ártrendjéről, összehasonlítva a végtermék eladási 
árának trendjével. 

- A szállítók (egy vagy több) megbízhatóságának értékelését. 
- Felhasználás-elemzést. A gyártáshoz felhasznált anyagok rendelkezésre 

állásának elemzését. 
- A gyártási szabályok összetevőinek ismertetését: méret, súly, tartósság, 

alkalmasság, csomagolás, minőség, szín, vevőszolgálat, szokványos termékek és 
helyettesíthetőség. 

- A telepítési hely indoklását referenciák csatolásával: vásárlói közelség, 
szállítói közelség, a munkaerő rendelkezésre állása, szállítási szolgáltatások, 
befektetői preferenciák.  

- A gyártási folyamat bemutatását. A megvalósítás és a gyártás költségeit alá 
kell támasztani számlákkal vagy árajánlatokkal.  

- A gyártási programokat és minősítésüket. Az azonos területen történő 
kapacitásnövelés lehetőségének elemzését. 

- A termelési tervek és ütemezések bemutatását, beleértve az indítás költségeit 
is. 

- A meglévő üzem és tulajdonosainak rövid bemutatását. 
- Az üzem fizikai állapotának és felszereltségének elemzését. 
- A le nem zárt projektek és a terjeszkedés várható költségeit. A terjeszkedés 

időbeli ütemezését. 
- A kihasználatlan kapacitások elemzését, összehasonlítását az iparág és a 

versenytársak adataival. 
- A karbantartási költségek és az eszközbővítés költségének elemzését 

(tulajdonban lévő és lízingelt eszközök). 
 
 

6.2.5  Marketingterv 
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A marketingterv lényeges része az üzleti tervnek, hiszen ez vázolja fel azt, hogy 
hogyan fogjuk a termék(ek)et vagy szolgáltatás(oka)t forgalmazni, hogyan alakítjuk ki 
az árakat, és hogyan reklámozzunk. 
 
 
 
 
Az üzleti terv marketingfejezetének meg kell győznie az olvasót, hogy a cégnek van 
egy, a versenytársaktól eltérő terméke vagy eljárása, amely támogatásra érdemes.  
 
A marketingtervnek tartalmaznia kell: 

- A lehetséges vevők megnevezését, 
- A piac méretét, 
- A várható eladási árat, 
- Az elosztási csatornákat, 
- A piacra lépés költségeit. 

 
A jól elkészített tervnek ki kell térnie: 
 

- Azokra a rövid távú gazdasági változásokra, amelyek a cég termékeit 
és/vagy szolgáltatásait érintik. 

 
- A létező és új termékek bemutatására, beleértve bármely szabadalmat vagy 

szabadalmazási lehetőséget. 
 

- Be kell mutatni az értékesítési folyamatot, fotókat, vázlatokat stb. 
 

- A vevő részére biztosított előnyök ismertetésére, összehasonlítva a 
versenytársak termékeivel és/vagy szolgáltatásaival. 

 
- A cég marketing filozófiájának ismertetésére. 

 
- Az adatokkal alátámasztott marketingfeladatokra, amely az alábbiakat 

tartalmazza: 
• termékenkénti, területenkénti elemzést, 
• az optimális elosztási módszereket (nagykereskedelme, franchise, saját 

értékesítőszemélyzet, ügynökök stb.) 
• árakat és hitelezési szerkezetet, a termék eredménytermelő képességének 

bemutatását, 
• fedezetelemzést termékenként és területenként, 
• piaci jellemzőket, piacméretet, 
• a főbb vevők meghatározását és osztályozását, 
• termék-és csomagolástesztet, 
• marketingtesztet. 

 
 

6.2.6  Szervezeti terv 
 

A szervezeti tervben kell rögzíteni a vállalkozás szerkezetét (a vállalkozás 
tulajdonjogi formáját, azaz hogy egyedüli tulajdonosról, társulásról vagy 
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részvénytársaságról van-e szó). Ha a vállalkozás formája gazdasági társaság (társulás), 
rögzíteni kell a tárulás feltételeit ( társasági szerződés). Célszerű elkészíteni az előzetes 
szervezeti ábrát is, amely megmutatja a vállalkozás szerkezetét. 
 
 
 
 
A szervezet működését, annak munka-és felelősség megosztását a menedzsment és az 
alkalmazottak között is ebben a tervfejezetben kell meghatározni. A tervnek 
tartalmaznia kell: 
 

- a tulajdonosok bemutatását, 
- a társasági szerződés főbb kikötéseit, 
- a tulajdonosok közötti egyéb együttműködési szabályokat, területeket, 
- a tulajdonformát, indoklását és a tulajdonosi arányokat, 
- a vezető testületek bemutatását, összetételét, 
- a vezetés és a főbb személyek életrajzi adatait: élekor, iskolai végzettség, 

betöltött beosztás, funkciók, feladatok, szakmai tapasztalatok, üzleti referenciák, 
jelenlegi díjazás (ösztönzés) bemutatása. 

- A tervnek demonstrálnia kell, hogy a meghatározó emberek képesek lesznek 
a céggel együtt fejlődni. 

- A vezetés támogatóit, helyettesítési lehetőségeit. A terv teljes sikere vagy 
bukása egy emberen múlik-e? Részletesen mutassa be, hogy krízishelyzetekben 
a kulcsemberek hogyan helyettesíthetők. 

- Munkaerővel kapcsolatos terveket, melyben meg kell állapítania: 
• a szükséges szakmai összetételt, 
• a munkaerő-szükséglet ütemezését, 
• a végkielégítés nagyságrendjét és várható alakulását, 
• a munkaerő rendelkezésre állását, 
• a munkaerő előrelátható termelékenységét, 
• ösztönzési rendszert (bért, jutalékot, juttatások). 

- Egy szervezeti ábrát, mely bemutatja, hogy az egyes főbb beosztásokhoz 
milyen kötelezettségek és felelősség tartozik. 

 
A tervnek reálisnak kell lennie. Ezt az bizonyítja, hogy egy bizonyos képzési programot 
követ, nagyfokú a rugalmassága az előre nem látható tényezőkkel, és 
létszámmozgásokkal szemben. 
 
 

6.2.7  Kockázatbecslés 
 

Minden gazdasági cél megvalósítása kockázatot rejt magában. Kockázatot azonban 
csak a jövőben megvalósítandó eseménnyel, helyzettel kapcsolatban lehet vállalni. 
Kockázatot pedig akár akarjuk, akár nem, automatikusan minden esetben, legalábbis 
bizonyos mértékig vállalnunk kell, mert a bekövetkező esemény, kialakuló helyzet 
determinálja a már megtörtént eseményhez, a már kialakult helyzethez fűződő 
gazdasági, jogi stb. viszonyainkat. 
 
A kockázatvállalás tudatos tevékenységet tételez fel, amikor is mérlegelve a jövő 
várható alakulását, döntünk magatartásunk irányáról és milyenségéről.    
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Minden döntés kockázatot hordoz. Kockázat nélkül nincs döntés, éppen ezért a döntés 
során azt is vizsgálni és mérlegelni kell, hogy milyen mértékű kockázattal jár tervezett 
lépésünk. 
 
 
 
A kockázathoz sokan a bizonytalanság, a véletlen, a veszteség gondolatát társítják. A 
kockázatnak azonban több értelme van. Jelenti mindenekelőtt a vesztes és a nyertes 
egyenlő esélyét a kockajátékban vagy a kártyában és az alkalmazott játékelméletben. 
 
Gazdasági értelmezése viszont negatív irányban megszorító, annál nagyobbnak 
tekintjük a kockázatot, minél nagyobb a kockáztatott érték és minél nagyobb a veszteség 
bekövetkezésének valószínűsége. 
 
A vállalkozói kockázatvállalásnak vannak természetesen szubjektív feltételei is. 
 
Ennek két fő összetevője: a szakismeret és a személyes érdekeltség. 
 
A gazdasági kockázatot döntően az idő és a hely bizonytalanságai determinálják, bár 
más befolyásoló tényezők hatását sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A kockázat okai a 
következők lehetnek: 
 

- Az időhöz kapcsolódó kockázat minden egyes, jövőben megvalósítandó 
program velejárója. A kereslet és a kínálat iránya és mértéke egyik napról a 
másikra kellő időben fel nem ismert ok következtében jelentősen 
megváltozhat, ezért a múlt és a jelen gazdasági tendenciái csak nagy 
óvatossággal extrapolálhatók. Ilyen időhöz kapcsolódó kockázatot jelentenek 
a divattermékek vagy a kutatás-fejlesztési eredmények elhúzódó 
alkalmazásba vétele stb. 

 
- A helyhez kapcsolódó kockázat főleg a távolabbi jövőben gyökeresen 

megváltoztathatja a kereslet-kínálat arányát, egy adott helyen, körzetben 
vagy régióban. Közismert példa: a közlekedés, az utazások megváltozása 
döntően befolyásolja a kiskereskedelmi forgalom alakulását. 

 
- A természeti okokhoz is számos kockázati elem kapcsolódik. Ezek között 

első helyen az időjárás bizonytalanságát kell említeni, ami döntően 
befolyásolhatja a mezőgazdasági termelés, a szezoncikkek, a turistaforgalom, 
a hétvégi szórakozás és a sportlehetőségek alakulását. 

 
- A versenytársakhoz és kereskedelmi partnerekhez kapcsolódó kockázat 

abból származik, hogy nem lehet megbízhatóan kiszámítani sem a 
versenytársak, sem az üzleti partnerek jövőbeni gazdasági lépéseit. A 
kiskereskedelem áruellátását a nagykereskedelem és a termelők, a 
nagykereskedelem áruellátását a termelők és az importőrök, a termelők 
ellátását az alapanyag-előállítás és az importőrök stb. kapcsolatai teszik 
bizonytalanná. 
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- A politikai és állami jogszabályozáshoz kapcsolódó kockázat között meg kell 
említeni az árszabályozást, az adózást, az engedélyezést, a vámeljárásokat 
stb., amelyekben bekövetkező változások meghatározhatják az üzleti, 
tervezési programok megvalósításának mikéntjét. A vállalkozás éppen ezért 
igényli a stabil politikai és szabályozási környezetet, mert a gyors változások 
miatt a tervek bizonytalanná válnak, növekszik a kockázat, és ez elveszi a 
kedvet a vállalkozástól. 

 
A kockázat része a vállalkozási tevékenységnek. A vállalkozó a kockázatok kezelésére 
felkészülhet: 

- felméri a lehetőségeket,  
- értékeli hatásukat, 
- változatokat dolgoz ki a kezelésükre és ezekkel  

• kiküszöböli a kockázatot, 
• minimálisra csökkenti hatásukat, vagy 
• tudatosan vállalja a kockázatot (esetleg biztosításokat köt a 

valószínűsíthető károk mérséklésére). 
  
A kockázati tényezőkre (fenyegetésekre ) még akkor is ki kell térni az üzleti tervben, ha 
egy tényező sem jelent kockázatot, és érvekkel kell alátámasztani, hogy miért nem. 
 
 

6.3.  Előzetes jövedelemterv 
 
 

Az előzetes jövedelemterv lényegében egy nyereség-veszteség számítás. 
 
A számításnak tartalmaznia kell az elérhető bevételeket és a létrehozásukhoz szükséges 
költséget havi, negyedéves vagy éves bontásban. A kettő különbsége adja a vizsgált 
időszakban a bruttó (adózás előtti) nyereséget. 
 
Milyen bevételekkel számolhatunk? Mindenekelőtt az értékesítésből származó 
bevétellel. 
A termék érékesítésén kívül származhatnak még árbevételek az üzlet telephelyének, 
illetve gépparkjának részleges bérbeadásából. 
 
Fenti bevételekkel szembe kell állítanunk a  termelési-kezelési költségeket. 
Ezeknek legfőbb formái a következők lehetnek: 
 

- anyag- és árubeszerzési költség, 
- munkabérek és ezek közterhei (társadalombiztosítási járulék), 
- az alvállalkozóknak fizetett díjak, 
- megbízási, szakértői díjak és közterhek, 
- energia-, fűtési és közüzemi díjak, 
- bérleti díjak, 
- nyomdai, hirdetési, postai, telefonköltségek, 
- szállítási költségek, 
- bankköltségek, kamatok, 
- karbantartási költségek, 
- egyéb kezelési és termelési költségek, 
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- értékesítési költségek (csomagolás, ügynöki jutalék stb.). 
 
Csaknem valamennyinél célszerű figyelembe venni, hogy akár egy éven belül is 
lényegesen változhatnak. A változás mértékét nehéz előre megjósolni, mindenesetre 
feltételezhető, hogy minimálisan az adott évre előre jelzett inflációs rátát követni fogják. 
 
 
 
A nyereség-veszteség elemzés nem arról szól, hogy a vállalkozó a  nyereséget milyen 
célra fordítja, illetve miből fedezi az esetleges veszteségeket, ugyanis a nyerség 
felhasználásáról is saját maga dönt, veszteség esetén pedig a vállalkozó vagy a saját 
forrását használja, vagy újabb rövid lejáratú forgóeszközhitelt kell felvennie, magas 
kamattal, ami a  vállalkozás későbbi szakaszában a  bankköltségeket lényegesen emeli. 
 
A számítás a bank számára akkor meggyőző, ha látja belőle, hogy a vállalkozás a 
kezdeti, szinte elkerülhetetlen veszteséges időszak után képes a hitelt visszafizetni, és 
vannak elképzelései a veszteséges időszakok áthidalására is. 
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Jövedelmezőségi számítás táblázata, üzleti tev melléklete 
 

 
Időintervallum Megnevezés 

…….. év  …….. év  …….. év  …….. év 
 
Árbevétel 
 
Költségek 
    
   ebből:      áru 

                   anyag 

                   szállítási raktározási 

                   bér 

                   közteher 

                   amortizáció 

                   karbantartás 

                   bérleti díj 

                   energia-fűtés és közműdíjak 

                   bankkamat 

                   egyéb 

 

Adózás előtti eredmény 

Adók 

 

Adózott eredmény 

Tőketörlesztés 

 

Nettó eredmény 
11. sz. táblázat 
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6.4.   Fedezetipont-elemzés 
 
 

Az új vállalkozás kezdeti szakaszában jó ha tudja a vállalkozó, hogy mikor érhet el 
először nyereséget. Ez további bepillantást enged a kezdeti szakaszában lévő üzlet 
pénzügyi lehetőségeibe. A fedezetipont-elemzés megfelelő eljárás annak 
meghatározására, hogy hány egységet kell értékesíteni, vagy mekkora értékesítési 
volument kell elérni ahhoz, hogy a vállalkozás meghozza az első nyereséget. 
 
A fedezeti pont megmutatja a vállalkozónak, hogy mekkora értékesítési volumen 
szükséges az összes változó és állandó költség fedezésére. A fedezeti pont fölötti 
további értékesítés mindaddig nyereséges lesz, amíg az eladási ár meghaladja az 
egységnyi termék előállításához szükséges valamennyi költséget ( a változó költséget). 
 
Ameddig az eladási ár nagyobb, mint az egységnyi termékre jutó változó költség, 
bizonyos többletünk keletkezik a fix költségek fedezésére. Végül e többletek révén a 
cég az összes állandó költséget képes lesz fedezni, és ekkor eléri azt a pontot, amely 
fölött a vállalkozás már nyereséget termel. 
 
 
6.5.   Pénzforgalmi terv 
 
 

Az üzleti tervezésnek mindenképpen a legnehezebb része. A tisztánlátásunk 
biztosítására érdemes havi bontásban elkészíteni. 
Célszerű olyan formában elkészíteni, hogy a becsült összegek mellett helyet hagyjunk a 
tényadatok beírásához. Nyilvánvalóan nehéz megjósolni, hogy partnereink milyen 
átfutási idővel teljesítik fizetéseiket; természeti, társadalmi hatások beleszólnak-e az 
értékesítés alakulásába, költségeink a kormány által előre jelzett infláció mértékének 
megfelelően változnak-e. éppen ezért célszerű némi ésszerű rátartással számolnunk, 
hogy egy váratlan változás ne mérjen kivédhetetlen csapást az üzletre. A terv-és 
tényadatok folyamatos módosítását idejében elvégezve eldönthetjük a vállalkozás 
megszüntetését is úgy, hogy minimális veszteséggel zárjuk a tevékenységet. 
A pénzforgalom egyenlege nem azonos a nyereséggel. A nyereség az értékesítési 
árbevétel és a költségek különbözeteként jön létre, míg a pénzforgalom egyenlegét a 
tényleges pénzbevételek és pénzkiadások különbsége adja. Pénzmozgás csak akkor 
történik, ha tényleges pénzkifizetéseket teljesítünk, vagy pénzt kapunk. Az értékesítés 
nem feltétlenül jár pénzmozgással, mert az eladás megtörténhet, a fizetés viszont lehet, 
hogy csak 30 nap múlva következik be. 
Nem minden számlát fizetnek ki késedelem nélkül. Másrészt pl. egy kölcsön 
törlesztésére kifizetett összeg nem számít üzleti kiadásnak, csak a rendelkezésre álló 
pénzmennyiséget csökkenti, de nem jár pénzkiadással. 
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A pénzforgalmi terv számait a jövedelemterv alapján képezhetjük. Ezt kell módosítani a 
készpénzváltozás várható idejét figyelembe véve. Ha egy adott időszakban a kiadások 
meghaladják a bevételeket, a vállalkozónak vagy kölcsönt kell felvennie, vagy a 
bankszámláján kell lennie megfelelő összegnek a magasabb kiadások fedezésére. 
Ha a pénzforgalom egyenlege valamely időszakban nagy összegű pozitívumot mutat, 
ezt hamar megtérülő forrásokba lehet befektetni, vagy bankba lehet elhelyezni olyan 
későbbi időszakok finanszírozására, amikor a kiadások nagyobbak, mint a bevételek. 
 
A pénzforgalom megtervezésének legnehezebb problémája a havi bevételek és kiadások 
pontos megállapítása. Itt bizonyos feltételezésekkel kell élni, és elég óvatosnak kell 
lenni, hogy megfelelő összegek maradjanak a negatív pénzforgalmú hónapok 
finanszírozására. 
Nagyon fontos, hogy a vállalkozó gondoljon arra, hogy a pénzforgalom tervének 
számai, akárcsak a jövedelemtervé, legfeljebb csak becslések. Amikor a vállalkozás 
működni kezd, szükségessé válhat a pénzforgalomra vonatkozó előzetes számítások 
felülvizsgálata, hogy a nagyobb pontosság védje a céget bármely fenyegető bajtól. 
 
A forgalmi szemléletű tervezés a bevételeket állítja szembe a kiadásokkal. Segítségével 
egy adott időtartam alatti kiadások fedezetét, finanszírozási forrását lehet figyelemmel 
kísérni. Finanszírozási forrás lehet elsősorban a vállalkozáshoz befolyó bevétel, a vevők 
által fizetett előleg, költségvetési juttatások, vagy kiegészítő forrás lehet hitel felvétele. 
A forgalmi szemléletű finanszírozási terv összeállítása során általában először 
negyedéves bontásban és évi összesítésben a bevételeket tervezzük meg. 
 
A következő lépésben azokat a folyó működési kiadásokat kell számításba venni, 
amelyek a bevételből finanszírozhatók. Ezt követi az egyéb kiadások megtervezése, 
melyeket saját tőkéből kell finanszírozni, pl. társasági adó vagy a hitelek tőketörlesztése 
stb. 
 
Az egyes időszakok összes bevételeinek és kiadásainak egyenlege mutatja a 
pénzforgalmi egyenleget. A negatív előjelű egyenleg (kiadási többlet) pótlólagos 
pénzigényt jelent az adott időszakra vonatkozóan, míg a pozitív egyenleg (bevételi 
többlet) az adott időszak pénztöbbletét jelenti. Ez hiteltörlesztési, befektetési, fejlesztési 
lehetőséget jelent a vállalkozás számára. 
 
Az éven belüli időtartamokra készített rövid távú pénzforgalmi tervek elsődleges célja 
nem a vállalkozás finanszírozásának tervezése, hanem a fizetőképesség, a likviditási 
helyzet előre jelzése. 
 
 
6.6.   A vállalkozás nyitómérlege 
 
 

A számviteli meghatározás szerint a mérleg kétoldalú kimutatás, amely tartalmazza 
a vállalkozás eszközeit (tartozik oldal) és az eszközök forrásait, (követel oldal). 
A vállalkozás nyitómérlegében kerül összegzésre, hogy az induló vállalkozás 
működéséhez, milyen eszközök – eszköz csoportok – állnak rendelkezésre és hogyan, 
milyen forrásokból biztosítja azokat a vállalkozás. A nyitómérleg összeállításakor a 
forrásoldalnak van meghatározó szerepe, ugyanis ekkor derül ki, hogy a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges eszközök finanszírozása biztosítható-e saját forrásból vagy 
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idegen tőke bevonására van szükség. A mérleg mind tartalmában, mind formájában 
kötött táblázat (törvényi előírás határozza meg). a mérleg mindig egy adott időpontra 
vonatkozik (nyitómérleg a vállalkozás indításának időponti adatai) a gazdálkodás 
eredményéről az éves mérleg (általában 12.31-i állapot) ad jellemző képet, amely 
tükrözi a vállalkozás vagyoni helyzetét. 
 
 
 

6.7.  Likviditási mutatók 
 
 

A pénzforgalmi terv ismeretében számíthatók likviditási mutatók. 
A likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden 
időpontban, a megkövetelt határidőre eleget tud tenni. Az ilyenforma fogalom 
meghatározása ún. diszpozitív likviditás néven ismert. Emellett ismeretes ún. 
strukturális likviditás is, amely azon eszközök figyelembe vételét is jelenti, amelyek a 
vállalkozás vagyontárgyainak gyors, illetve esetleges elhúzódó értékesítési 
lehetőségében rejlenek. A likviditás fenntartása a vállalkozás alapfeltétele. 
A likviditás vizsgálata döntő jelentőségű minden vállalkozás esetében. 
A likviditás számításánál a rendelkezésre álló és a szokásos vállalkozási üzletmenet 
mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott időpontban esedékes 
kötelezettségekkel. 
 
 

Likvid eszközök Likviditási mutató = Likvid források 
 
 
Likvid eszközök = a forgóeszközök (a készletek, a követelések az értékpapírok, 
         a pénzeszközök) 
 
Likvid források = a rövid lejáratú kötelezettségek (a vevőktől kapott előlegek,  
        a szállítók, a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök) 
 
A kapott mutatószám, kifejezi, hogy a likvid eszközök hányszorosát képezik a likvid 
forrásoknak. A mutatószámból a likviditás jövőbeli alakulására is lehet következtetni. 
Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető, a vállalkozás 
likviditása az ezt következő évben. Megítélés szerint 1 vagy 1-nél kisebb mutatóérték 
esetén a vállalkozás pénzügyileg nem stabil, hiteltörlesztési képessége kétséges. 
 
Az időtartam mutató azt méri, hogy a likvid eszközök elegendőek-e a vállalkozás 
rendszeres kiadásainak fedezésére. 
Szemlélteti, hogy a likvid eszközök a vállalkozás működését hány napig finanszírozzák 
anélkül, hogy a vállalkozásnak közben pénzfelvételre lenne szüksége. 
Képlete: 
 
 

Vevők+Likvid értékpapírok+Pénzeszközök Időtartam mutató = Éves átlagos kiadás : 365 
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ahol  
 
Éves átlagos működési kiadás = az értékesített termékek költsége és az egyéb ráfordítás 
 
 
 
 

6.8.  Cash-flow 
 
 

A cash-flow – általánosan elfogadott értelmezés szerint – nem más, mint a 
pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott 
időszakban, (pénzáramlás). 
A cash-flow értéke tehát megegyezik a pénzbevételek és a pénzkiáramlás 
különbségével. 
 
A cash-flow-kimutatás 
 

a) A vállalkozás vezetőit informálja. A vállalkozás vezetése számára a cash-flow-
kimutatás legfontosabb funkciója az, hogy a vezetés számszerűsítve láthatja 
korábbi döntései következményeit. A kimutatásból kiderül, hogy a működés 
bevételei fedezetet biztosítanak-e a belső tőkeigényre, vagy részvény (esetleg 
kötvény) kibocsátással, hitellel biztosítandó a szükséges mértékű forrás. 
A cash-flow-kimutatás részletes vizsgálata előzi meg általában a fizetendő 
osztalék mértékének meghatározását is. 
 

b) A hitelezők és befektetők tájékoztatása. A cash-flow-kimutatásból választ 
kaphatunk a vállalkozás kötelezettségteljesítési és osztalékfizetési képességére. 
A kimutatás ugyancsak jelzi a vállalkozás esetleges igényét külső finanszírozási 
források bevonására. Az elemzés során választ kaphatunk arra is, hogy az 
időszak befektetési, illetve pénzügyi tevékenysége, műveletei milyen hatást 
gyakoroltak a vállalkozás cash-flow-jára. 

 
A cash-flow-kimutatás összeállítása során a tevékenységet három fő csoportba soroljuk, 
és ennek megfelelően vizsgáljuk, hogy ezen tevékenységcsoportok, illetve műveletek 
milyen hatással vannak a vállalkozás pénzáramlására, pénzfolyamataira. 
 
A nemzetközi gyakorlatban többé-kevésbé azonos kategorizálás szerint a vállalkozás  

- működési (üzleti) tevékenységei, 
- befektetési (beruházási) tevékenységei és 
- pénzügyi tevékenységei (műveletei) 

befolyásolják a cash-flow alakulását. 
 
A különböző felépítésű és tagolású cash-flow-kimutatások hatékony eszközei a 
pénzeszközállomány és ezen keresztül a pénzügyi helyzet elemzésének. 
 
A cash-flow-kimutatás kiindulási tétele az adózás előtti eredmény, ezért az operatív 
cash-flow-n belül külön soron jelenik meg csökkentő tételként a nyereség után fizetendő 
adó összege. 
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A működési tevékenységhez kapcsolódó kifizetési kötelezettségként jelenik meg az 
operatív cash-flow részeként a fizetett osztalék, részesedés és külön soron, befektetési 
tevékenységből származó pénzbeáramlásként jelenik meg a befektetési cash-flow-ban a 
kapott osztalék értéke. 
 
 
 
A cash-flow-kimutatásban a tervezett és tényadatokat vagy az előző és a tárgyév 
számait célszerű feltüntetni. 
 
A kimutatás jól használható adott időszak mérlegtervei alapján azok pénzügyi 
hatásainak előzetes értékelésére és a  tárgyidőszaki mérleg alapján utólagos értékelésre 
is.  
 
A tervet és a  tényadatokat összevetve (esetleg a tényadatok évenkénti alakulását 
elemezve) a kimutatás intenzív eszközül szolgálhat a vezetés számára a jövőbeli 
kedvező pénzügyi helyzet kialakításához. 
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