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BEVEZETŐ

A jegyzet a tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola 11-12.-es szakközépiskolai
évfolyamok számára készült a Kereskedelmi és marketing alapismeretek érettségi vizsga követelményeinek feldolgozására a „gazdálkodási ismeretek” témaköreiben 2011 októberében.
Jól használhatják a jegyzetet a kereskedelmi-szakmenedzser évfolyamokon tanulók, különösen
a „vállalkozások alapítása, működtetése ”, valamint a „vállalkozások munkaügyi ismeretei”
vizsgamodulok vizsgáira való felkészülésben.
A diákok 2012 májusában vizsgáznak először ebből, a gazdálkodási ismereteket teljesen újszerűen tárgyaló érettségi tárgyból.
Ebből is adódik, hogy a tíz, különböző témakör egy jegyzetben való feldolgozására még tankönyv szinten nem került sor.
Ha nem is tankönyvszintű igényességgel, de a témakörök lényegi vonatkozásainak feldolgozásával erre tesz kísérletet ez a jegyzet.
Az érettségi vizsga részletes követelményei a gazdálkodási ismeretek témakörben sokrétű és
gyakorlatias ismeretek elsajátítását feltételezi, ami – ismerve a diákok ez irányú tájékozatlanságát – különösen nehézzé teszi a tantárgy oktatását.
A jegyzethez – annak mintegy mellékleteként – tartozik majd egy „törvénytár” és egy „szerződéstár” is.
Itt találhatók meg azok a jogszabályok eredeti formájukban, amelyek az egyes fejezetek megértéséhez fontosak lehetnek, valamint azok a szerződésminták, amelyek az üzleti életben előfordulnak.
A törvénytár valamint a szerződéstár természetesen nagy oldalterjedelmű dokumentumok, ezek
kinyomtatása nem ajánlott, viszont az iskolánk honlapjáról letölthetők, és számítógép segítségével olvashatók.
A törvénytár első részében célszerűnek látszik majd egy „jogi fogalomtárat” is szerkeszteni,
olyan jogi fogalmak megértésére, mint pl. egyetemleges felelősség, magánokirat, közokirat,
jogi személyiség, stb.
A jegyzet megírásakor az irodalomjegyzékben látható nagyszerű szakirodalomra támaszkodtam, ajánlom ezeket a kitűnő munkákat olvasásra,megvásárlásra, és legfőképpen megtanulásra.
A jegyzet gépelési, szerkesztési munkáiért köszönettel tartozom kolléganőmnek, Baloghné
Komáromi Tünde tanárnőnek.
A gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodva a tárgyalt témakörök terjedelme, hangsúlyai várhatóan módosításra, illetve bővítésre kerülnek majd ./ 2011./
A 2011/ 2012- es tanév május-júniusi írásbeli érettségi vizsgafeladatainak ismeretében 2012
júniusában az első módosítások megtörténtek.

Tokaj, 2012.június 30.

Sáfrány Ferenc
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1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI FOLYAMAT
1. 1. A vállalkozó
A vállalkozó az, aki felismer egy üzleti lehetőséget és felépít egy szervezetet a lehetőség kihasználására, vállalva az ezzel járó kockázatot a várható szakmai, piaci, pénzügyi és társadalmi
SIKER reményében.
A siker szűkebb értelemben nyereséges gazdálkodást jelent.
A szakirodalom ennél tágabban fogalmazza meg a vállalkozói siker tényezőit.
A vállalkozói siker első szintje, a szakmai siker.
A vállalkozók folyamatosan arra törekednek, hogy termékekkel és szolgáltatásokkal képesek
legyenek megjelenni a piacon.
A vállalkozói siker második szintje, az értékesítési siker. Ez akkor valósul meg, ha a termékek,
szolgáltatások a kíméletlen verseny ellenére rendszeresen vevőre találnak.
Az értékesítési siker akkor értékelhető maradéktalanul pozitív eredmények, ha az értékesítésből
olyan árbevétel érhető el, ami fedezi a működés a befektetés, a fejlesztés költségeit, valamint a
tisztes nyereséget, amely révén az állam adóbevételhez jut, a vállalkozó ill. a vállalkozás vagyona gyarapodik. Ez a vállalkozói siker harmadik szintje, az üzleti, gazdasági siker.
A vállalkozó csak úgy tud eredményesen működni, ha a társadalom számára hasznos tevékenységet végez. Ez a vállalkozói siker negyedik szintje, a társadalmi siker.
A vállalkozó egyben természetes személy is, aki a gazdasági életsíkja mellett társadalmi, morális lény is. A vállalkozási tevékenység rendkívül stresszes tevékenység, amely visszahathat
egyéni, családi életére. Ezért nagyon fontos, hogy elégedett-e egyéni életével. Ez a vállalkozói
siker ötödik szintje, a személyi, egyéni, alkotói siker.
A gazdasági életben,- mint az életben is - a siker és a kudarc kéz a kézben jár. Érdemes megfogadni tapasztalt emberek tanácsát ebben a témában is:” A kudarc az élet természetes része.
Szembesít a vágyaink és a valóság közötti eltéréssel. A siker azt mondja: csak így tovább,
a kudarc üzenete fontosabb: így ne tovább!” /2/
A vállalkozóvá válás motívumait tekintve a szakirodalom a következő szempontokat emeli
ki:
- egy álom valóra váltása,
- az alkalmazotti léttel elégedetlen személyek függetlenségi igénye,
- a meggazdagodás idénye, a „pénzcsinálás”,
- kényszerből vállalkozás.
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A vállalkozó a vállalkozásban különböző szerepeket tölthet be. Ezeket a szerepeket más-más
elnevezéssel illeti a szakmai nyelv:
- a vállalkozó: az a személy, aki felismer egy üzleti lehetőséget, majd tulajdonosként
létrehoz egy szervezetet, és ebben aktív szakmai és irányító szerepet játszik,
- az üzletember: olyan személy, aki felismer egy üzleti lehetőséget, esetleg létrehoz
egy szervezetet, de abban elsősorban pénzügyi befektetői és passzív szakmai szerepet
játszik,
- a vezető: másokkal és másokon keresztül ér el eredményt változó környezeti feltételek között elsősorban az emberi kapcsolatokra tekintettel, világos jövőképpel, meggyőzéssel, motivációval, elismeréssel. Ez a vezetői szerep.
- a menedzser: másokkal és másokon keresztül ér el eredményt változó feltételek között, alapvetően tervekkel, szervezeti rendszerekkel és folyamatokkal és irányítási eszközökkel.
A fenti szerepek közül a vállalkozónak a vállalkozói illetve vezetői szerepet be kell tudni tölteni, a másik két szerep betöltésére célszerű megfelelő társakat találnia.
A magyar vállalkozói társadalom teljes kibontakozása hazánkban a rendszerváltással jött létre.
A vállalkozói típusokat az ezredfordulón az alábbi tipológia szerint is jellemezhetjük:
-

-

a rendszerváltás haszonélvezői: A rendszerváltás után a privatizáció során sok vállalat
közép, felső szintű vezetője vált vállalkozóvá.
önmegvalósító vállalkozók: Ők azok, akik már a rendszerváltás előtt is „maszekoltak”,
GMK-t működtettek (Gazdasági Munka Közösség)
kényszervállalkozók: A rendszerváltás után sokan elvesztették a munkahelyüket. Azok,
akik anyagi ill. morális szempontból nem kívántak munkanélküli segélyből élni – vállalkozást, jellemzően egyéni vállalkozást alapítottak.
a mindig vállalkozók: Ők, akik már a pályafutásukat is magánvállalkozóként kezdték és
nem is tudják, hogy milyen alkalmazottként dolgozni.
a hagyományőrző vállalkozók: A tradicionális kisiparosok, kisvállalkozások, kiskereskedők, akik sokszor generációkon keresztül folytatják a családi szakmai hagyományokat.

Ellenőrző kérdések
1. Milyen tényezők határozzák meg, hogy egy vállalkozó sikeres legyen?
2. Miért érdemes vállalkozást indítani, ha ez nagy kockázattal, feszültséggel jár?
3. Konkrétan fogalmazd meg a vállalkozói siker öt szintjét egy vállalkozás esetén!
Házi dolgozat témák
1. Elemezd a munkanélküliség és az egyéni vállalkozások számának alakulását a rendszerváltozást követő években.
2. Jellemezd a vállalkozói típusokat Szirmai Péter (1993) tipológiája szerint!
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1. 2. A vállalkozás, a vállalkozási folyamat
1. 2. 1. A VÁLLALKOZÁS
A vállalkozás a gazdaság hajtómotorja. A vállalkozás olyan gazdálkodó szervezet, amely folyamatosan ismer fel és használ ki üzleti lehetőségeket a piaci verseny keretei között, kockázatot vállalva, többnyire a hosszú távú gazdasági siker reményében.
A vállalkozási folyamat az üzleti lehetőség azonosításától a vállalkozási szervezet
létrehozásán, működtetésén, sikerein keresztül tart a vállalkozás feladásáig.
Egy új vállalkozás sikerében három tényező játszik meghatározó szerepet:
 az üzleti lehetőség
 a vállalkozó és az általa létrehozott menedzsment
 a vállalkozás működéséhez szükséges erőforrások.
Minden vállalkozás alapja az életképes üzleti lehetőség, amely lehet egy felismert hiány a piacon, egy új termék, új szolgáltatás, ami egy meglévő, vagy felkelthető igényt elégít ki.
A vállalkozó felkészültsége, ambíciója, kitartása meghatározza a vállalkozás sikerét, aki vagy
egyedül, vagy rendszerint egy általa kiválasztott csapattal együttműködve hoz létre új értéket.
A vállalkozás indításához, működtetéséhez erőforrások szükségesek.
A gazdasági erőforrások - a munkaerő, a tőkejavak, a természeti tényezők, valamint a vállalkozó szakmai, pénzügyi, kapcsolati, ill. információs tőkéje - fontos feltételei a sikeres vállalkozás
működésének.
A szakirodalomban a vállalkozás fogalmát többféleképpen definiálják. Néhány ilyen definíció
olvasható a következő sorokban:
 A gazdasági élet más szereplőitől elkülönülve, önállóan tevékenykednek, miközben a
bevételeikből fedezik a kiadásaikat. Nyereség szerzésére és annak növelésére törekszenek, ezért kockázatot vállalnak. Tevékenységükért anyagi, jogi és társadalmi felelősséggel tartoznak.


A vállalkozás érték létrehozása egy szervezet létrehozásán keresztül.



A vállalkozás olyan innovációs folyamat, amely létrehoz, és/vagy fejlesztve működtet
egy profitorientált gazdasági szervezetet.



A vállalkozás olyan innovációs folyamat, amelyik új terméket vagy szolgáltatást nyújt,
vagy új eljárást, technológiát vezet be, vagy új piacokat hódít meg, vagy új beszerzési
forrásokat használ ki, esetleg megújítja az iparág szervezeti kapcsolatait.



A vállalkozás olyan folyamat, ahol a vállalkozó felismer egy üzleti lehetőséget, és ennek kihasználására szervezetet hoz létre, vagy egy meglévő szervezetet alakít át, hogy
értéket termeljen, hozzáadott értéket nyújtson a piac számára, elfogadva az ezzel járó
kockázatot, a várható szakmai, piaci, pénzügyi, társadalmi siker reményében.
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A vállalkozás szándékosan kialakított szervezet új érték létrehozására egy ,vagy kis
számú tulajdonostárs szándékai szerint.



A vállalkozás olyan gazdasági szervezet, amelyik potenciális vevőkör meglévő vagy
felkelthető szükségleteit kívánja kielégíteni általa előállított vagy forgalmazott termékekkel, szolgáltatásokkal egy vagy több munkatársával munkamegosztásban, a tulajdonos(ok) által meghatározott gazdasági cél elérése érdekében, betartva a tulajdonosok írott és íratlan szabályait, folyamatosan alkalmazkodva a társadalmi, gazdasági
környezet által meghatározott, kockázatot rejtő feltételekhez.

A vállalkozásokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:
o profitorientáció szerint:
- nyereségorientált vállalkozás
- nonprofit szervezetek
o méret szerint:
- mikro vállalkozás
- kisvállalkozás
- középvállalkozás
- nagyvállalkozás
o jogi forma szerint:
- egyéni vállalkozás, egyéni cég
- gazdasági társaság
- szövetkezet
o a vállalkozás tevékenységének profilja szerint:
- termelő
- kereskedelmi
- szolgáltató.
A szakirodalom más szempontokat is megemlít, pl.: tulajdonforma, növekedési ütem, az üzleti
jelleg, a háttér szerinti csoportosítás.
A profitorientáció szempontjából tanulmányainkban csak a nyereségorientált gazdasági szervezetekkel foglalkozunk.
A méret szerinti csoportosítás általában három tényezőt vesz figyelembe:
- az éves nettó árbevétel értékét (millió forint/év)
- a vagyon nagyságát (mérleg főösszeg-millió forint/év)
- a foglalkoztatott létszámot.(fő)
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Az Európai Uniós besorolás szerint 2002-től:
1. sz. táblázat

Éves nettó árbevétel
(mill. Ft/év)
700
700
4.000

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalkozás

Minősítő tényezők
Mérlegfőösszeg (mill.
Ft/év)
500
500
2.700

Létszám [l](fő)
l < 10
l < 50
l < 250
l > 250

A választható jogi forma szerint a vállalkozások három csoportba sorolhatók:
- egyéni vállalkozások:
A 2009. évi CXV tv. – az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről - szerint
egyéni vállalkozói igazolvány birtokában működtethető, tevékenységéért korlátlanul felelős egyszemélyes vállalkozások.
- gazdasági társaságok:
A 2006. évi IV. törvény (A gazdasági társaságokról) szerint működő vállalkozások, amelyek az alábbi szervezeti formában működhetnek:
∼ betéti társaság (bt)
∼ közkereseti társaság (kkt)
∼ korlátolt felelősségi társaság (kft)
∼ részvénytársaság (rt)
∼ közös vállalat (kv)
∼ egyesülés: Az 1988. évi VI. tv.-t módosította a 2006. évi IV.
tv. – a gazdasági társaságokról -, amely a közös vállalat fogalmát már nem tárgyalja, ugyanakkor a kooperációs társaság
címszó alatt említi az egyesülés cégformát.
- szövetkezetek:
Bizonyos értelemben gazdasági társaságok, viszont sajátosságaik miatt külön
törvény – az 2006. évi X. tv. – a szövetkezetekről - tárgyalja a működésük
kereteit.
A fenti vállalkozási típusok jellegzetességeit a következő, 1.3. pontban tárgyaljuk.
A tevékenység jellege szerint:
- a termelő vállalkozások az új érték létrehozói, ők azok, akik a szinte
számtalan fogyasztási, beruházási javakat előállítják,
-

a kereskedelmi vállalkozások, a már előállított termékeket juttatják el a
fogyasztókhoz, miközben a termékeket szállítják,tárolják és eladásra kiállítják.

-

a szolgáltató vállalkozások anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatásokat
végeznek. Az anyagi jellegű szolgáltatások a már meglévő termékekkel
kapcsolatos szállítások, javítások, karbantartások. A nem anyagi jellegű
szolgáltatások azok, amelyeknél a szolgáltatást végző és a szolgáltatást
igénybe vevő közvetlen kapcsolatba kerül. (pl. orvos – beteg)
9

1. 2. 2. A VÁLLALKOZÁSI FOLYAMAT
Vállalkozási folyamat alatt mindazon tevékenységeket értjük, amelyek egy vállalkozás:
- létrehozásához,
- működtetéséhez,
- a vállalkozás megtartásához vagy értékesítéséhez
szükségesek.
E szerint a terminológia szerint a vállalkozási folyamat az alábbi szakaszokra bontható:

a) Felkészülés a vállalkozásra
A felkészülés során a vállalkozó számba veszi, hogy mennyire valós az az üzleti lehetőség, amire építeni kívánja a vállalkozását. Képes-e, akar-e belevágni a feladat megvalósításába, és végül milyen erőforrásokra, nem utolsósorban pénzre van szüksége a vállalkozáshoz. A vállalkozás életképességének megítéléséhez hasznos eszköz a fedezeti
pont számítás, ami megmutatja, hogy mennyi az a minimális árbevétel, amit el kell érni ahhoz, hogy a bevételek fedezzék a költségeket. A fedezeti pont a várható értékesítési bevétel, az összes változó és állandó költség ismeretében könnyen meghatározható. A
fedezeti pont számítás metódusát a 7. fejezetben olvashatjuk majd.

b) A vállalkozás indítása
A vállalkozás indítása legalább három alapvető feladat elvégzését feltételezi: az üzleti terv
elkészítését, az erőforrások megszerzését, a cégalapítást.
Az üzleti terv jellemzően a következő fejezeteket tartalmazza:
- Címlap
- Vezetői összefoglaló
- A vállalkozás általános bemutatása
- Az iparág és a piac elemzése
- Termékek és szolgáltatások
- Marketingterv
- Működési terv
- Emberek és a szervezet
- Kockázatkezelés
- Pénzügyi terv
- Mellékletek
Komoly vállalkozást indítani körültekintően elkészített üzleti terv nélkül nem lehet. Az üzleti terv részleteiről egy későbbi fejezetben olvashatunk. (lásd 7. fejezet).
Az erőforrások megszerzése nehéz feladat. Járható út lehet a vállalkozás indításakor az
eszközök bérlése. Eldöntendő feladat az is, hogy az eszközök megszerzésekor mennyi
idegen forrást (pl. hitelt) vegyünk igénybe. Erről bővebben a vállalkozások mérlegének és
eredmény kimutatásának tárgyalásakor fogunk tanulni (lásd 4. fejezet).
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A cégalapítás különösen a bonyolultabb vállalkozások esetén egy többlépcsős folyamat:
- döntés a vállalkozási formáról
- társas vállalkozás esetén döntés a jogi formáról
- a társasági szerződés elkészítése
- ügyvédi ellenjegyzés
- aláírási címpéldány készítése a közjegyzővel
- számlanyitás egy kereskedelmi banknál
- cégbejegyzés a cégbíróságon
- bejelentkezés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, TB-i Igazgatóságon
- bejelentkezés az önkormányzatnál.
c) A vállalkozás működtetése
A vállalkozás működtetése a vállalkozói szervezet felépítésével kezdődik. A vállalkozás
irányítása, irányítási struktúrájának kialakítása főleg bonyolultabb vállalkozások esetén
komoly felkészültséget igényel.
A vállalkozói szervezet hatékony működése érdekében olyan szervezetet kell létrehozni, amely rugalmasan alkalmazkodik a folyamatosan változó piaci körülményekhez, és
folyamatosan képes a megújulásra.

d) A vállalkozás folytatása, fejlesztése, megszüntetése
A folyamatosan változó gazdasági körülmények döntési helyzetek elé állítják a vállalkozásokat. A vállalkozó dönthet a vállalkozás folytatásáról, bővítéséről, fejlesztéséről
és a vállalkozás megszüntetéséről.
A cégek fejlődésének egyik formája az, amikor cégfelvásárlás során bővül az üzleti lehetőségek sora. Ide sorolható a vállalkozások fúziója is.
A vállalkozás többféleképpen szűnhet meg. Kedvező kimenetelű megszűnés esete a
végelszámolással történő megszűnés.
A csődeljárás, majd annak sikertelensége esetén a felszámolási eljárás a vállalkozások
megszűnésének legmegrázóbb formája.
Részletesen olvashatunk ezekről az 1.5 , illetve az 1.6 fejezetekben.
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A vállalkozás fejlődési pályáján legfontosabb a fordulópontok felismerése. A fordulópont beavatkozást igénylő változás, amely bekövetkezhet a környezetben, az üzleti folyamatokban, a
tulajdonosok, vállalkozók elkötelezettségében. A változásra való reagálás folyamatát mutatja
be az 1. ábra, illetve a helyzetelemzést alátámasztó SWOT tábla (2. sz. táblázat).
1. sz. ábra
Fő tevékenység

Alapkérdés

Részfeladatok

Miért kell változtatni?

A cég környezetének, versenytársainak, belső adottságainak
elemzése (SWOT). A változtatási
igények tisztázása

Mik vagyunk, és mivé
akarunk válni?

A cég jövőképének, működési
körének, küldetésének, érékeinek
tisztázása

Mit akarunk elérni hosszú
és rövid távon?

A küldetés átalakítása, teljesítmény (eredmény) –követelményekké, a belátható időhorizontra.
A siker kritériumainak tisztázása

Mitől leszünk sikeresek? Mit
kell változtatni, hogy sikeresek
legyünk?

Kritikus sikertényezők azonosítása. Stratégiai témák kiválasztása

Hogyan változtassunk?

Alternatív stratégiák kidolgozása
és értékelése. A megfelelő stratégiák kiválasztása

Hogyan kapcsolódnak az egyes
részlegek a változtatásokhoz?

A stratégiai tervek felbontása üzletági funkcionális stb. stratégiákká,
tervekké

Ki, mikor, mit csináljon, és erre
mennyit költsünk?

Akció (munkaterv) stratégiák megvalósítása. Éves költségvetés elkészítése a jóváhagyott stratégiai tervek alapján

Hogyan tájékoztassuk a
szervezetet a tervről?

Dokumentálás. A legfontosabb
eredményterületek megállapítása. Eredménymérés. Tájékoztatás.

A HELYZET ELEMZÉSE

A JÖVŐKÉP
MEGHATÁROZÁSA

A CÉLOK KIJELÖLÉSE

A JÖVŐKÉP ÉS A JELEN
HELYZET SZEMBESÍTÉSE

STRATÉGIÁK TERVEZÉSE

RÉSZSTRATÉGIÁK
KÉSZÍTÉSE

AKCIÓTERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE (1 ÉVRE)

STRATÉGIAI TERV
KOMMUNIKÁLÁSA

MEGVALÓSÍTÁS

Forrás: John T. Por: The strategic management process. In: Por-Vecsenyi 1989, „Hogyan készítsünk
stratégiát? Tananyag. Nemzetközi Menedzser Központ. Budapest
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2. sz. táblázat
A szervezet helyzetének összefoglaló értékelése SWOT-táblával

POZITÍV

A szervezet szempontjából
BELSŐ
(befolyásolható)
Erősség

KÜLSŐ
(alig vagy nem befolyásolható)
Lehetőség

Gyengeség

Fenyegetés

- Alapvető képességek és kulcsterületeken
- Megfelelő pénzforrások a fejlesztésekhez
- A vevők ismerete
- Világosan értelmezett funkcionális stratégiák
- Gazdaságos méretnagyság
- Saját technológia, know-how
- Költségelőny
- Másoknál jobb reklám
- Termék innovációs képességek
- Hozzáértő vezetők
- Nagy tapasztalat
- Magas szintű technológiai tudás
-

NEGATÍV

-

Nincs világos stratégiai irány
Elavult létesítmények, berendezések
Alacsony nyereségtermelő képesség
Hiányos vezetői felkészültség
Hiányzik néhány alapvető képesség és
szaktudás
Sok végre nem hajtott stratégiai változás
Elmaradás a termékfejlesztésben
Túl szűk vagy túl nagy termékválaszték
Gyenge piaci imázs
Gyenge értékesítési hálózat
Átlag alatti marketing felkészültség
Pénzügyi források hiánya a változtatások finanszírozására
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- Újabb vevőcsoport kiszolgálása
- Belépés új piacra vagy szegmensre
- A termék- és szolgáltatásválaszték
bővítése nagyobb vevőkör igényeinek kielégítésére
- Diverzifikálás kapcsolódó termékekkel
- Vertikális integráció előre az értékesítés felé vagy hátra a beszerzés
felé
- Kereskedelmi korlátok megszűnése vonzó külföldi piacokon
- Együttműködés versenyző cégek
között
- Gyors piaci keresletnövekedés
- Alacsonyabb költséggel működő
külföldi versenytárs megjelenése
- Helyettesítő termékek forgalmának
növekedése
- Alacsony keresletnövekedés
- Költséges állami szabályok megjelenése
- Sebezhetőség a recesszió és a konjunktúra miatt
- A vevők tárgyalási pozíciójának
erősödése
- A vevők vásárlási szokásainak és
ízlésének megváltozása
- A vevők demográfiai összetételének kedvezőtlen megváltozása
- Egyéb

1. 2. 3. A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK ÉS ÁGAZATI MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN

A regisztrált vállalkozások száma 1990-től 1995-ig folyamatosan növekedett, 1995 és 2000
között egy alacsony növekedés a jellemző.
3. sz. táblázat
(1990-2000)
Időszak

Egyéni
Kkt.
Bt.
Kft.
Rt.
Szövetkezet Összesen*
váll.
1990
387 340
n. a.
n. a.
12 159
519
7 134
407 152
1991
510 459
n. a.
n. a.
41 206
1 072
7 232
559 969
1992
606 207
n. a.
n. a.
57 262
1 712
7 694
672 875
1993
688 843
2 492
67 301
72 897
2 375
8 175
842 083
1994
778 036
3 287 890 001
87 957
2 896
8 252
969 429
1995
791 496
3 685 102 560 102 697
3 186
8 321 1 011 945
1996
745 247
4 394 127 725 122 044
3 536
8 362 1 049 590
1997
659 690
4 509 140 043 143 109
3 929
8 330
998 264
1998
648 701
5 006 161 857 157 990
4 251
8 230 1 026 642
1999
660 139
5 217 170 762 160 647
4 350
8 191 1 049 410
2000
682 925
7 873 188 136 167 033
4 372
7 516 1 175 480
* A rovat egyéb vállalkozási formákat is tartalmaz, ezért a táblázat sorainak összege nem egyezik az „összesen” oszlop adataival.
Forrás: KSH Havi Közlemények, Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
A működő vállalkozások ágazati megoszlása 1996 és 2000 között Magyarországon a következő táblázatban látható:
4. sz. táblázat
A működő vállalkozások százalékos megoszlása ágazat szerint 1996-2000
Ágazat

1996
4,6
13,2
8,6
31,7
5,0
6,8
0,3
21,3
0,4
1,6
6,4
100

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem
Vendéglátás
Szállítás
Pénzügyi szolgáltatás
Ingatlanforg., számtechn. és gazd. szolg.
Oktatás
Egészségügy
Egyéb szolgáltatás
Összesen
Forrás: KSH, Kállay és munkatársai 2001.
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1997
5,2
12,2
8,7
29,8
5,6
6,5
1,4
21,0
1,4
2,3
5,8
100

1998
5,0
10,6
8,5
27,8
5,7
5,9
1,8
24,5
1,5
2,3
6,1
100

1999
4,8
10,3
8,4
26,2
5,3
5,7
2,3
26,1
1,8
2,6
6,5
100

2000
3,5
12,1
8,2
27,6
3,9
3,5
0,9
31,3
1,5
3,1
4,3
100

A regisztrált és a működő vállalkozások száma hazánkban 1999 és 2008 között
5. sz. táblázat

Időszak

Működő vállalkozások száma
(db)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Forrás: KSH

Regisztrált gazdasági
szervezetek száma
(db)

580 362
625 147
645 881
693 788
700 855
708 307
707 756
698 146
688 058
701 390

Különbség

1 126 889
1 175 480
1 207 831
1 236 890
1 263 990
1 286 993
1 298 989
1 276 076
1 325 635
1 654 299

546 527
550 333
561 950
543 102
563 135
578 686
591 233
577 930
637 577
952 909

Egy vállalkozás akkor nevezhető működő vállalkozásnak, ha egy adott évben rendelkezett
árbevétellel, vagy volt alkalmazottja. Érdekes adatokat olvashatunk, ha a foglalkoztatott
létszám szerint vizsgáljuk a vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatókat 2008-ban
%-os formában.
6. sz. táblázat

Létszám
Mutató
számok
Vállalkozások száma
Alkalmazottak
Árbevétel
Export
Hozzáadott érték
Saját tőke

0-1
fő
76,9
6,9
7,6
4,7
6,1
8,6

2-9
fő
19,0
21,5
14,6
6,7
12,7
11,6

10 - 49
fő
3,5
21,7
17,8
11,6
17,0
13,2

50 - 249
fő
0,6
19,4
21,3
14,1
19,6
19,9

KKV
összesen
99,9
69,4
61,3
37,0
55,4
53,3

250 –
fő

Összesen

0,1
30,6
38,7
63,0
44,6
46,7

100
100
100
100
100
100

Forrás: NFGM
Látható, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások (őket nevezzük KKV szektornak) a működő összes vállalkozás 99,9%-át adják, ugyanakkor a foglalkoztatottak 69,4%-ának biztosítanak munkahelyet, az összes árbevétel 61,3%-át ők realizálják, míg az exportból csak 37%-kal
részesednek. Ezekből az adatokból is látszik, hogy miért nevezzük a KKV-kat a gazdaság potenciális hajtómotorjainak.
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A következő 7. számú táblázatban a vállalkozások számának %-os megoszlását és a létrehozott bruttó hozzáadott érték %-os megoszlását láthatjuk 2008. évben.

7. sz. táblázat
A vállalkozás típusa
Mikro vállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalkozás
Összesen
Forrás: KSH

A vállalkozók számának
%-os megoszlása
89,6
7,7
1,5
1,2
100,0

A bruttó hozzáadott érték
%-os megoszlása
12,1
14,6
16,4
56,9
100,0

Ha az Európai Uniós országok vállalkozásainak helyzetét összehasonlítjuk a magyarországi
vállalkozások helyzetével, akkor az alábbi adatokat kapjuk. (Megjegyzés: EU-27országa összesen ; 2007-es év; Mo: Magyarország. /A magyarországi adatokban nem szerepelnek a pénzügyi
vállalkozások. /)
8. sz. táblázat

EU - 27/2007
Mo – 2007

Mikro

Kis

Közép

18 788 1 402
220
91,8
6,9
1,1
708
27
5
Mo
95,5
3,7
0,7
38 890 27 062 21 957
EU - 27
A foglalkoztatottak
29,7
20,7
16,8
száma (ezer fő) és
1 302
556
481
megoszlása (%)
Mo
42,3
18,1
15,6
EU - 27
2
19
100
Átlagos vállalat
méret (fő)
Mo
2
20
99
1 251 1 132
1 057
Hozzáadott érték
EU - 27
20,9
18,9
17,9
tényezőköltségen
(Mrd euró) és meg8,8
6,8
8,1
Mo
oszlása (%)
20,2
15,6
17,6
32
42
49
A munka termeléEU - 27
69,6
91,3
106,5
kenység (ezer euró/fogl.) és az átlag
6,8
12,2
16,8
Mo
%-ában
48,9
88,0
121,2
Forrás: NFGM Kis- és középvállalkozások éves jelentés
A vállalkozások
száma (ezer) és
megoszlása (%)

EU - 27
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KKV
összesen

Nagy

Összesen

20 409
99,8
740
99,9
87 909
67,2
2 339
76
4
3
3 453
56,7
23,7
53,4
39
84,8
191
73,1

43
0,2
1
0,1
42 895
32,8
737
24
1 003
864
2 537
42,4
18,7
46,6
59
128,3
25,4
183,5

20 452
100
741
100
130 815
100
3 076
100
6
4
5 990
100
42,6
100
46
100
13,8
100

Ellenőrző kérdések
1. Egy vállalkozás sikerében milyen tényezők játszanak meghatározó szerepet?
2. Többféle vállalkozás fogalmat ismertünk meg. Véleményed szerint melyik definíció
a legátfogóbb? Miért?
3. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a vállalkozásokat?
4. A lakóhelyeden fagylaltozót szeretnél nyitni. A vállalkozásra felkészülés során milyen szempontokat vennél figyelembe?
5. Kell-e üzleti tervet készítenie egy egyéni vállalkozásnak? A válaszodat indokold
meg!
Házi dolgozat témák
1. Mi a feladata az okmányirodának ill. a cégbíróságnak a vállalkozások indításával
kapcsolatban?
2. Milyen szempontokat kell mérlegelni akkor, amikor a vállalkozási formáról döntünk?
3. Jellemezd a 8. számú táblázatban látható adatokat!

1. 3. A vállalkozási formák jellegzetességei, döntés a vállalkozási formáról
Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak azokban a szervezeti formákban lehet végezni, amelyeket a jogszabályok meghatároznak.
Ebben a fejezetben az egyes vállalkozási formák áttekintése után megvizsgáljuk azokat a
szempontokat, amelyeket a vállalkozások mérlegelnek a vállalkozási forma megválasztása során.

1. 3. 1. AZ EGYES VÁLLALKOZÁSI FORMÁK JELLEMZÉSE
Az egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozás a természetes személy gazdasági tevékenységének egyik lehetséges jogi
formája. Az egyéni vállalkozás alanyi jog. Ez azt jelenti, hogy a természetes személy maga
dönti el, hogy kíván-e vállalkozói tevékenységet folytatni vagy sem, a hatóság pedig csak azt
mérlegelheti, hogy az illető személy megfelel-e a mindenkire kötelező feltételeknek, illetve
rendelkezik-e azokkal a jogosítványokkal, amelyeket az adott tevékenység végzéséhez jogszabály ír elő.
Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységéért korlátlanul felelős, így törvényi előírás, hogy egy egyéni vállalkozónak csak egy egyéni vállalkozása lehet, és nem lehet
korlátlanul felelős tagja a gazdasági társaságnak, így nem lehet bt. beltagja vagy kkt. tagja.
A vállalkozó a gazdasági tevékenységét – szabályos regisztráció után- vállalkozói igazolvány nélkül is megkezdheti, abban a tevékenységi körben, amire a bejegyzett tevékenységi
köre szól. A vállalkozói igazolványt az önkormányzatnál, az okmányirodákban lehet beszerezni.
Az egyéni vállalkozásnak nincs kötelezően előírt induló vagyona.
A vállalkozót korlátlan felelősség terheli. Ez azt jelenti, hogy a vállalt kötelezettségekért az egyéni vállalkozó teljes (személyes) magánvagyonával felel.
Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat segítő családtagot és létszámkorlátozás nélkül
alkalmazottakat is, de a vállalkozásban személyesen is köteles közreműködni.
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A közkereseti társaság
A kkt. tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett
közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. A társaságot jogi és természetes személyek egyaránt alapíthatják.
A kkt. nem jogi személyiségű társaság.
A tagok vagyoni hozzájárulásukat pénzben vagy apportban bocsátják a társaság rendelkezésére, amelynek sem minimális mértékét, sem készpénz arányát nem írja elő jogszabály. A
tag vagyoni hányadát csak a tulajdonos társak beleegyezésével adhatja el, illetve vonhatja ki a
vállalkozásból.
A tagok felelőssége a társaság kötelezettségeiért korlátlan és egyetemleges, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségekért először mindig a társaság felel teljes vagyonával. Amennyiben
ez a társasági vagyon nem nyújt kellő fedezetet, a tagok teljes magánvagyonukkal kötelesek
helytállni a tartozásokért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a követelés kedvezményezettje a társaság bármely tagjának magánvagyonára benyújthatja keresetét, és a tagok egymás között ezután egyezkedhetnek a teherviselés megosztásáról. A közkereseti társaság vagyonát a tagok adják, ami felett a társaság, mint jogi alany rendelkezik (annak ellenére, hogy a vagyon nem számít a társaság közös vagyonának). A társaságból kilépő tagnak ugyanis a betett
vagyont a gazdasági év végén ki kell adni, amennyiben a társaság rendelkezik ezzel a vagyonnal.
A közkereseti társaságban a tagok kötelesek személyesen is közreműködni. A társaság képviseletére minden tag jogosult lehet. Ebből és az egyetemleges felelősség elvéből következően a
közkereseti társaság alapja a tagok közötti feltétlen bizalom.
A betéti társaság
A betéti társaság az a sajátos gazdasági forma, ahol legalább egy tag – a beltag – felelőssége
korlátlan, és legalább egy tag – a kültag – felelőssége a vagyoni betétje mértékéig korlátozott.
A betéti társaság tagja lehet természetes és jogi személy a társasági szerződés szerint meghatározott feltételek szerint.
A vagyoni betét nagyságára nincs törvényi szabályozás. A bt. vagyonát a tagok a társaság rendelkezésére bocsátják, ami lehet készpénz, apport és vagyoni jellegű jog.
A társaságban a személyes közreműködés általában a beltag feladata. Üzletvezetési és
képviseleti jogosultság csak a beltagokat illeti meg, a kültagokat nem, ugyanakkor a törvény
lehetővé teszi a kültag számára is, hogy részt vegyen a társaság tevékenységében, amire viszont
ekkor a kültagot fel kell jogosítani.
A betéti társaság a kisvállalkozások közkedvelt jogi formája, ahol a viszonylag kis tőkeerejű tagok, viszonylag kis volumenű tevékenységre szerveződnek. Ezekben a társaságokban
a tagok többnyire személyesen vesznek részt a társaság alaptevékenységében, valamint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a cégért (a bt. kültagját nem számítva).
A betéti társaságnak számos előnye van a kezdő kisvállalkozások számára:
- alapítása és működtetése egyszerű és viszonylag olcsó,
- szétterített kockázat van a beltagok és a kültagok között (a kültagok
számára limitált kockázattal),
- jó lehetőség a családtagok bevonása,
- külső forrás és új partner bevonása jogi korlátozásoktól mentes,
- a társasági költségek elszámolhatók.
A vállalkozási forma hátránya lehet:
- a beltagok korlátlan és egyetemleges felelőssége,
- a tulajdonrész korlátozott értékesíthetősége.
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A korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely előre
meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.
A tagok személyükben a társaság tartozásaiért nem felelnek. Kockázatuk az általuk teljesített törzsbetét mértékéig korlátozott. A társaság a hitelezői irányában korlátlanul felel teljes
vagyonával. Az elnevezéssel ellentétben tehát nem a társaság, hanem a társaság tagjainak felelőssége korlátozott.
A korlátolt felelősségű társaságot lehet alapítani egyszemélyes társaságként is alapítólevéllel. A cégbírósági bejegyzés feltétele, hogy a pénzbetétek legalább felét befizették, ami nem
lehet kevesebb a törzstőke 30 százalékánál, és az apportot teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották. A törzstőke minimális összege 0,5 millió forint az induláskor. A törzstőke a
társaság vagyona, amely a tagok által rendelkezésre bocsátott törzsbetétek összegéből áll. A
törzstőke a társaságé, míg a törzsbetét az egyes tagoké. Minden tagnak egy törzsbetétje van, de
ezek különböző nagyságúak lehetnek. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaságból őket illető vagyoni hányadot az üzletrész testesíti meg.
A tulajdonosok legfőbb szerve a taggyűlés, amely a tagok összességéből áll, s szavazatok aránya – amennyiben a társasági szerződés másképp nem rendelkezik – a tagok törzsbetétjeinek arányában oszlik meg. A taggyűlés jogosítványait a társasági szerződés határozza meg,
figyelembe véve a törvény idevágó rendelkezését.
A kft. az egyik legnépszerűbb társasági forma a kisvállalatok körében, ahol a vállalkozás nagyságrendje, árbevétele, létszáma, presztízse, a kapcsolódó kockázat nagyságrendje, a
tulajdonosoktól részben vagy egészében elkülönülő tevékenységet végző vállalkozás ezt indokolttá teszi. A kft. esetében a tulajdonosi és az irányítási funkciók gyakran elkülönülnek. A
taggyűlésen általában a tulajdonosi kérdésekben döntenek. Ide tartoznak:
- a vagyonnal kapcsolatos ügyek: a nyereség felosztása, a törzstőke felemelése és leszállítása, pótbefizetés elrendelése;
- a szervezeti és személyi kérdések, például a társasági szerződés módosítása, a gazdálkodást érintő alapvető kérdések, az ügyvezető(k), a felügyelő bizottság megválasztása;
- a tagi viszonyokat érintő kérdések, amelybe beletartozhat a tag kizárása,
az üzletrész bevonása, az új tulajdonos felvétele;
- a gazdálkodást érintő alapvető kérdések, például értékhatár feletti szerződések jóváhagyása;
- és minden más olyan kérdés, amelyet a társasági szerződés a taggyűlés
határkörébe utal, vagy amelyet a taggyűlés saját hatáskörébe von.
A kft. képviseleti szerve az ügyvezető, aki az operatív irányítás feladatait látja el, és
képviseli a céget.
A kft.-ben működhet, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén kötelezően működik felügyelő bizottság (fb.) is, amely a tulajdonosok érdekében működik, és alapvető feladata az ügyvezetés ellenőrzése és segítése. A felügyelő bizottság tagja lehet bármely tulajdonos,
de célszerű lehet néhány külső szakember bevonása is, akik tanácsaikkal, kapcsolataikkal segíthetik a vállalkozást. Kisebb cégeknél a fb. tagok díjazására, különösen az első időszakban
nem áll rendelkezésre forrás, ezért a külső tagokat célszerű a baráti, ismeretségi körből hívni.
Sok esetben egy ilyen fb. tagság számukra megtiszteltetés, és nem igényelnek díjazást a közreműködésükért.
A kft. könyvvezetésére a kettős könyvelés szabályait kell alkalmazni, és kötelező
könyvvizsgálót is kijelölni.
A kft. tagjait betétjük után részesedés illeti meg a társaság nyereségéből.
A kft. nem véletlenül a kis- és közepes vállalkozások kedvenc jogi formája.
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Előnyei közé sorolhatók a következők:
- komoly cég benyomását kelti,
- szétterített, korlátozott kockázat,
- külső forrás szerezhető,
- új partner vonható be,
- a társasági költségek elszámolhatók.
Különösen két szempont érdemel nagyobb figyelmet. Az egyik, hogy a viszonylag alacsony egyéni tőkebefektetés mellett jelentős tőkefelhalmozás érhető el a társaságban. A másik
fontos előny, hogy a korlátolt felelősség elve a partnerek számára limitált személyes vagyoni
kockázattal jár.
Hátránya természetesen a kft.-nek is van:
- formalizált szervezeti szabályozás és minimálisan előírt alaptőke,
- kettős könyvvezetésre és könyvvizsgálatra kötelezett (költség),
- az ellenőrzés a nem közreműködő tag számára gyakorlatilag a taggyűlésre korlátozódik,
- a tulajdonrész korlátozottan adható el,
- az alapítási költsége viszonylag magas.
Ez a jogi forma nem csak komolyabb cég benyomását kelti, de törvényi kötöttségei
folytán létrehozása és szabályszerű működtetése is komolyabb felkészültséget igényel.
A részvénytársaság
A részvénytársaság előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével
alakuló gazdasági társaság.
A részvénytársaság-alapítás lehet nyilvános és zártkörű. Nyilvános alapítás esetében a
törvényben meghatározott hirdetmény közzétételével, nyilvános toborzással, részvényjegyzéssel történik, ahol a részvényesek többnyire nem ismerik egymást, nem vesznek személyesen
részt a társaság tevékenységében, és részvényeiket legtöbbször pénzügyi és nem szakmai befektetésnek tekintik. Ha a részvényjegyzés sikerrel zárul, a társaság az alakuló közgyűléssel jön
létre, ahol elfogadják az alapszabályt, és megválasztják a társaság tisztségviselőit: az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait, a könyvvizsgálót és többnyire az ügyvezetőként működő
vezérigazgatót. Zártkörű alapítás esetén a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az összes
részvényt, az általuk megállapított arányok szerint lejegyzik. A részvénytársaság az alapító
okirat elfogadásával jön létre.
A részvénytársaságot természetes és jogi személyek alapíthatják. Zártkörű alapítás csak
jogi személy részvételével lehetséges.
A tagok (részvényesek) felelőssége a társasággal szemben általában a részvény névértékéig vagy a kibocsátási értékéig terjed, esetenként az alapító okiratban más kötelezettségről (pl.
pótbefizetés elrendelése) is rendelkezhetnek a tagok.
A részvénytársaság tulajdonosi szerve a közgyűlés, ügyvezető szerve az igazgatóság,
ellenőrző szerve a felügyelő bizottság.
A részvényes többféle jogosultsággal is rendelkezik. Jogosult osztalékra a nyereség
után, jogosult részt venni a rt. irányításában a közgyűlésen gyakorolt részvényarányos szavazati
jogával élve. Ez utóbbi szempontból is különös jelentősége van bizonyos részvényhányad birtoklásának. Jelentős befolyással rendelkezik az a tag (kft.-ben), illetve részvényes (rt.-ben),
akinek a szavazatok több mint 25 százaléka van a birtokában. 50 százalék felett többségi irányítást biztosító befolyásról, 75 százalék felett pedig közvetlen irányítást biztosító befolyásról
beszélhetünk.
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Az induló kisvállalkozások nagyon ritkán választják ezt a jogi formát, nem csak törvényeink erősen és kötelezően szabályozott, erősen bürokratikus működése miatt, de a kötelezően
előírt alaptőke ( 5 millió Ft) és a társaság kötelezően előírt publikussága miatt is. Míg a gyorsan
növekvő, reményteljes vállalkozások gyakran már az induláskor, de jelentős vagyonfinanszírozás esetén mindenképpen alkalmazzák ezt a formát, akár a kft. átalakításával is.
A szövetkezet
E vállalkozási forma sajátossága, hogy a belépés önkéntes, nyitott, demokratikus önkormányzat
irányítja, a tagok között intenzív emberi kapcsolatok működnek, és legalább öt tag kell az alapításához. Külön említést érdemel a tagok közötti kölcsönös segítségnyújtás.
A szövetkezet bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet a törvény nem utal
más gazdálkodási szervezet vagy állami szerv kizárólagos tevékenységi körébe. Az elmúlt évtizedekben a szövetkezeteknek három nagy csoportja alakult ki:
- ipari és mezőgazdasági szövetkezetek,
- általános fogyasztási és értékesítési szövetkezetek,
- takarék-, lakás- és iskolai szövetkezetek.
A szövetkezet önállóan gazdálkodik a tulajdonában lévő és a tagok vagy mások által
használatába adott vagyoni eszközökkel. Szabadon rendelkezhet az adózott eredményével a
törvényes keretek között.
A szövetkezet induló vagyonát a jogszabály nem rögzíti, azonban minden tag köteles
legalább egy tagi viszonyt megtestesítő, úgynevezett részjegyet jegyezni. A szövetkezet vagyona több részből tevődik össze; ezek a részjegy tőke, az üzletrésztőke, az eredménytartalék, a fel
nem osztható vagyon és a szabad vagyoni eszközök.
A szövetkezet teljes vagyonával felel a tartozásaiért. A szövetkezeti tag (a lakásszövetkezeti tagok kivételével) sem saját vagyonával, sem munkadíjával nem felel a szövetkezet tartozásaiért.
Részletesen olvashatunk a fenti vállalkozási formák törvényi szabályozásáról a 2009. évi CXV.
tv.-ben (Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről), a 2006. évi IV. tv.-ben (A gazdasági
társaságokról), valamint a 2006. évi X. tv.-ben (A szövetkezetekről).

1. 3. 2. DÖNTÉS A VÁLLALKOZÁSI FORMÁRÓL
A vállalkozási forma meghatározásához meg kell vizsgálni a jogi státusz, a felelősségvállalás,
az induló vagyon, az alapítás költségei, a kockázatok, az előnyök- hátrányok, az adózás stb.
kérdéseit.
A jogi státusz tekintetében a döntés abban áll, hogy kívánjuk-e vagy nem, hogy a vállalkozás
rendelkezzen-e jogi személyiséggel.
A felelősségvállalás során a korlátlan, egyetemleges és a korlátolt felelősség kérdéseiben kell
döntést hozni.
Az induló vagyon nagysága sokszor eleve meghatározta a lehetséges vállalkozási formát.
A képviseleti jogosultság tekintetében a személyes közreműködés, a képviseleti jog, az
üzletvezetés, a cégjegyzés jogosultságának kérdéseit kell megvizsgálni.
A szervezeti formák közötti választásban segítséget nyújt a 9. számú táblázat.
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9. sz. táblázat
Döntési tábla a szervezet jogi formájának kiválasztásához
Közkereseti
társaság

Betéti
társaság

Egyszemélyes
vállalkozás alkalmazott esetén is

Egyszerű, jogi
személyiség nélküli társulási forma

Egyszerű, jogi
személyiség
nélküli társulási
forma

Jogi személyiséggel rendelkező
társulási forma

Jogi személyiséggel
rendelkező
társulási
forma

Felelősség

A tulajdonos korlátlan felelősséget
visel

Valamennyi tag
korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik

A beltag korlátlan, a kültag
(csendestárs)
betétjének erejéig tartozik felelősséggel

A társaság a saját
tőkéje erejéig
tartozik felelősséggel

A társaság a
saját tőkéje
erejéig tartozik felelősséggel

Korlátozott

Adózás

A személyi jövedelemadó hatálya alá
esik

A társasági adózás
szabályai szerint
adózik

A társasági
adózás szabályai
szerint adózik

A társasági adózás
szabályai szerint
adózik

Társasági adó

Előírt minimális törzstőke

A társasági
adózás szabályai szerint
adózik

Nincs

Nincs

Nincs

0,5 millió forint

5 millió forint

Nincs

Egyszerű
Viszonylag olcsó
Új partner vonható
be
Társasági költségek számolhatók el
Egyszerűsített
könyvelés

Egyszerű
Viszonylag
olcsó
Szabályozott
kockázat
A családtagok
bevonása
Új partner vonható be
Egyszerűsített
könyvelés

Komoly cég benyomását kelti
Szétterített, korlátozott kockázat
A családtagok
bevonása
Külső forrás szerezhető
Új partner vonható
be

Magas presztízs
Szétterített
kockázat
Hitelképes
Új részvényes
vonható be

Nem csak
profit szempontok, korlátozott kockázat

Rendkívül
sok alaki
megkötés
Kettős könyvelésre és
könyvvizsgálatra kötelezett
Drága alapítási és működtetési költség

Viszonylag
drága alapítási és működési költség

Szempontok

Jogi státus

Előnyök

Hátrányok

Kockázat

Az alapítás
költségei

Egyéni
vállalkozás

Egyszerű
Olcsó
Nem kell felülvizsgáltatni a
könyvelést

Személyes felelősség minden adósságért
Nem hangzik elég
jól
Ritkán hitelképes
Többnyire nem
eladható

A bizalom megbomlása ellehetetlenítheti a társaságot
Az egyik tag kiválása esetén a vagyonrészt ki kell
adni

Korlátlan felelősség az adósságokért

Partnerek közötti
konfliktusok
Egyetemleges és
korlátlan felelősség

Partnerek közötti konfliktusok

Ügyvédi ellenjegyzés és ügyintézési díj
Bejegyzési és
közzétételi díj

Ügyvédi ellenjegyzés és ügyintézési díj
Bejegyzési és
közzétételi díj

Társasági szerződés kötésére
kötelezett
A tulajdonrész
korlátozottan
értékesíthető
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Korlátolt felelősségű társaság

Kettős könyvelésre
és könyvvizsgálatra kötelezett (költség)
A tulajdonrész
korlátozottan
eladható
Az ellenőrzés a
nem közreműködő
tag számára korlátozott
Áfa fizetése a
számla kiállítása
után (likviditás)
Partnerek közötti
konfliktusok esetén az üzletrész
értékesítése nehéz
Az alapításhoz
minimum 0,5
millió Ft alaptőke
szükséges
Ügyvédi ellenjegyzés és ügyintézési díj

Részvénytársaság

A részvény
értékesítése
nehézségbe
ütközhet
Az alapításhoz minimum
5 millió Ft
alaptőke
szükséges
Magas alapítási költség

Szövetkezet
Jogi személy,
jellemzően
személyegyesülés

A bevitt
tőke nem
hasznosul
úgy mint
egy Gt.ban.
Ügyvédi
ellenjegyzés
és ügyintézési
díj
Bejegyzési és
közzétételi díj

Ellenőrző kérdések
1. Milyen feltételek lényegesek, amikor a társasági forma megválasztásáról kell dönteni?
2. Milyen vállalkozási formák alkalmasabbak a kisebb vállalkozások számára és miért?
3. Milyen eltérések vannak a felelősséget illetően a bt. bel- és kültagja, a kkt. tagjai, valamint a kft. tagja között?
4. Milyen adónemek érintik a vállalkozásokat?
Házi dolgozat témák
1. Milyen azonosságok és különbségek vannak a jogi személyiséggel nem rendelkező
és a jogi személyiséggel bíró vállalkozások társasági szerződései között?
2. Készíts egy összefoglaló táblázatot az egyéni vállalkozások és a társaságok 2011. évi
adó- és társadalombiztosítási kötelezettségeinek bemutatására!

1. 4. A vállalkozások alapítása
1. 4. 1. AZ EGYÉN VÁLLALKOZÁS, AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA
A 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről – szabályozza az
egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének, folytatásának, szüneteltetésének és megszűnésének, valamint a Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni cég alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit.
Az egyéni vállalkozás a magánszemély által belföldön – saját nevében és kockázatára nyereség
és vagyonszerzés céljából, rendszeresen – folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység. Tevékenységet folytathatja főfoglalkozásban, munkaviszony mellett, illetve nyugdíjasként is.
Egyéni vállalkozó lehet a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy, vagy a külföldinek minősülő külföldi állampolgár.
Belföldi természetes személy akkor lehet egyéni vállalkozó, ha cselekvőképes, lakóhellyel
rendelkezik és nem áll fenn a törvényben felsorolt egyik kizáró ok sem.
Külföldi állampolgár önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedése esetében a
cselekvőképesség, a kizáró ok mentesség és a tartózkodási engedély, az egyéni vállalkozás feltétele.
Nem lehet egyéni vállalkozó
- aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
- aki a közélet tisztasága ellen – Btk. XV. fejezet, VII. cím,
aki nemzetközi közélet tisztasága ellen – Btk. XV. fejezet, VIII. cím,
aki gazdasági (Btk. XVII. fejezet), illetve vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet)
bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az
elítéléshez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,
- akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
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Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül történik, a bejelentést személyesen kezdeményező, ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára a hatóság ingyenesen ügyfélkaput hoz létre.
A bejelentést az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell: a törvény 6.§-ában felsorolt adatokat.
Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető szerv az
egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és igazolást küld a kérvényező ügyfél számára az
alábbi adattartalommal:
a.
b.
c.
d.
e.

az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja
az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai
az egyéni vállalkozó székhelyet, telephelyét, fióktelepét
az egyéni vállalkozó fő tevékenységének és egyéb tevékenységeinek a megnevezése
az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma.

Ahol a törvény hatóságot említ, ott az önkormányzat jegyzőjét, ahol pedig nyilvántartást vezető
szervet fogalmaz meg, ott az okmányirodát kell érteni.
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.
A 129/2000. VII. 11. Kormányrendelet az egyéni vállalkozói igazolványról – részletezi az
egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának eljárási szabályait.
A Kormányrendelet 1. számú mellékletében látható a vállalkozói igazolvány törzslap, a 2. számú mellékletében a vállalkozói igazolvány pótlap, a 3. számú mellékletben a kérelem olvasható
az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához, míg a 4. számú melléklet
kérelem az egyedi és csoportos adatszolgáltatáshoz (elektronikus űrlap).

Megjegyzés:
A jegyzet mintegy mellékleteként olvasható lesz az iskola honlapján egy törvénytár és
egy szerződéstár. A törvénytárban a fenti nyomtatványok mindegyike megtekinthető a
megfelelő törvény kiválasztásával.

A 2009. évi CXV. törvény nemcsak az egyéni vállalkozások viszonyait tárgyalja, hanem a törvény II. fejezetében részletezi az egyéni cég alapításának, működésének, felelősségének, átalakulásának és megszűnésének törvényi előírásait.
A törvény úgy fogalmaz, hogy „az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő
természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásban történő bejegyzéssel jön létre”.
Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség.
Az egyéni cégre és tagjára a 2009. évi CXV. törvényben nem szabályozott esetekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, ill. a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
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1. 4. 2. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA
A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról előírja:
• a gazdasági társaságok közös szabályait (I. rész)
• az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat (II. rész)
• a kooperációs társaság (az egyesülés) létrehozásának szabályait. (III. rész)
A gazdasági társaságok a törvény 11-18. §-ában leírtak szerint társasági szerződéssel (alapszabály, alapító okirat) jönnek létre.
A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen
működő részvénytársaság a társasági szerződést a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkésztheti. (lásd jegyzet: törvénytár)
A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított legfeljebb harminc
napon belül - bejegyzés a közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak.
A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a gazdasági társaság székhelye szerinti
illetékes cégbíróság látja el.
A céget illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván.
A cégjegyzék tartalmát a 2006. évi V. törvény a 24-31. §-ában részletezi.
A gazdasági társaságok adataiban történt változásokat, az átalakulások, illetve a végelszámolás
eseteit is e törvény előírásai szerint kell kezelni.

1. 4. 3. A SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA
A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről rendezi az új típusú szövetkezetek létrehozásának,
működésének szabályait. A törvény II. fejezetében olvasható a szövetkezet alapításának:
• személyi feltételei
• az alakuló közgyűlés feladatai
• az alapszabály tartalmi keretei
A szövetkezet alapítását - hasonlóan a gazdasági társaságokhoz - az alapszabály elfogadását
követő harminc napon belül bejegyzés és közzététel céljából be kell jelenteni a szövetkezet
székhelye szerinti illetékes megyei bírósághoz mint cégbírósághoz.
A szövetkezet a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Ellenőrző kérdések
1. Elemezd az 1990. évi V. tv.-t és a 2009. évi CXV. törvényt (az egyéni vállalkozásról)! Véleményed szerint milyen okok indokolták a változásokat
Házi dolgozat téma
1. A 129/2000.VII. 11.Kormányrendelet, ill. a 2006.évi V. tv. felhasználásával készíts
egy vállalkozói igazolvány törzslapot és egy tetszőleges társasági szerződést.
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1. 5. A vállalkozások szervezeti átalakulásai
A vállalkozások életében számtalan ok miatt válhat szükségessé a szervezeti átalakulás megfontolása.
Ez lehet külső gazdasági körülmény (gazdasági fejlődés, adózás, gazdaságpolitikai döntések),
lehet belső gazdasági körülmény, a tulajdonosok személyes indoka, ill. jogi szempontok, stb.
A vállalkozások fejlődésük során többféle módon alkalmazkodhatnak a változásokhoz:
-a társasági forma megváltoztatásával, azaz átalakulással,
-a vállalkozások a piaci pozícióik erősítése érdekében együttműködnek egymással,
-a vállalkozások választhatják a vállalat összevonás, a fúzió gyakorlatát is.
Átalakulási formák
-Átalakulás a jogi forma és a társasági szerződés megváltoztatásával. Ekkor az újonnan
létrejövő társaság az átalakult társaság jogutódja. A hatályos törvények szerint lehetőség
van a kkt, bt, kft, rt, valamennyi másik formává alakítására.
-Átalakulás egyesüléssel, amikor is az egyesülés létrejöhet:
- azonos jogi formájú gazdasági társaságok között,
- közkereseti társaság betéti társasággal,
- korlátolt felelősségű társaság részvénytársasággal.
Az egyesülés létrejöhet:
- összeolvadással, ekkor az egyesülő társaságok megszűnnek, és vagyonuk
az új társaságra száll át,
- beolvadással, ekkor a beolvadó társaság megszűnik, vagyona a másik
társaságra mint jogutódra száll át.
- Átalakulás formális megszűnés után. Ekkor a társaság lezárult végelszámolása után az
egyes vagyonrészeket egyedileg viszik be az új társaságba.
-Átalakulás szétválással, kiválással, különválással / lásd a következő,1.5.2 fejezetben./
Együttműködési formák
- konzorcium , amely jogilag független társaságok közötti együttműködés
egy körültekintően meghatározott feladat elvégzésére,
- kartell, amely a jogi önállóságukat megtartó szervezetek között jön létre,
jellemzően a piaci verseny korlátozására. Magyarországon a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény tiltja a kartellek kialakulását,
- stratégiai szövetség egymással nem versenyző cégek közös érdekek
mentén létrehozott együttműködése.
Vállalat összevonás
A vállalategyesítésnek két formája van :
-vállalat összevonás közös vállalat létesítésével, amely lehet:
-holding ,illetve
-leányvállalat.
Közös vállalat alapítása esetén a résztvevő vállalkozások
gazdasági és jogi önállósága nem szűnik meg.
-fúzió, ekkor a két vagy több fúzionáló társaság gazdasági és jogi
önállósága megszűnik.
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1. 5. 1. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÉS AZ EGYÉNI CÉG ÁTALAKULÁSA
Az egyéni vállalkozás átalakulásának legkézenfekvőbb esete az egyéni céggé történő átalakulás. A 2009. évi CXV. tv. – az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről – szabályozza az
egyéni vállalkozás és az egyéni cég működésének feltételeit.
Az egyéni cég a fenti törvény 33. §-a szerint a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Ebben az esetben az
egyéni cég köteles a számvitelről szóló törvény (2000. évi C. törvény) átalakulásra vonatkozó
előírásait megfelelően alkalmazni.

1. 5. 2. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEZETI ÁTALAKULÁSAI
A gazdasági társaságok a 2006. évi IV. törvény – a gazdasági társaságokról – szerint:
• átalakulhatnak más gazdasági társasággá (69-76.§)
• egyesülhetnek más gazdasági társaságokkal (összeolvadás, beolvadás) (77-81.§)
• szétválhatnak két vagy több gazdasági társaságra (82-85.§)
• kiválás esetén a társasági szerződés módosítása után a társaság változatlan társasági formában működik tovább (86.§)
• különválás esetén a különváló gazdasági társaság megszűnik és vagyona az átalakulással létrejövő gazdasági társaságokra mint jogutódokra száll át.
Átalakulhat egy gazdasági társaság formális megszűnés útján is, amikor is végelszámolás után
az egyes vagyonrészek egyedileg vihetők be az új társaságba.
Az átalakulásokkal létrejövő új szervezet(ek) átalakulási cégbejegyzéssel jönnek létre a törvény
87.§-a szerint.

1. 5. 3. A SZÖVETKEZETEK SZERVEZETI ÁTALAKULÁSAI
A 2006. évi X. tv. – a szövetkezetekről – „a szövetkezet szervezeti változásai” fejezetben tárgyalja az átalakulások lehetséges eseteit:
- átalakulás /átalakulásnak minősül a szövetkezet egyesülése (összeolvadás, ill. beolvadás), szétválás, gazdasági társasággá átalakulás/

A törvény az „átalakulás” címszó alatt tárgyalja az alábbi szervezeti átalakulásokat:
• a szövetkezetek egyesülése
- összeolvadással
- beolvadással (81.§)
• a szövetkezet szétválása (82-84.§)
• a szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása (85-89.§)
Az 1. 5. fejezetben tárgyalt szervezeti átalakulások részletes szabályait az ismertetett törvények
paragrafusaiban tanulmányozhatjuk részletesen.
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Ellenőrző kérdések
1. Mik az alapvető különbségek az egyéni vállalkozás és az egyéni cég között?
2. Sorold fel és jellemezd a tanult szervezeti átalakulási formákat!
Házi dolgozat téma
1. A vállalkozások szervezeti átalakulásának számviteli vonatkozásai a 2000. évi C. tv.
(a számvitelről) alapján.

1. 6. A vállalkozások megszűnése
A vállalkozások életében is eljön az a pillanat, amikor akár kényszerítő körülmények nélkül,
akár kényszerítő körülmények hatására a vállalkozást meg kell szűntetni.

1. 6. 1. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS, AZ EGYÉNI CÉG MEGSZŰNÉSE
Az egyéni vállalkozás megszűnik az egyéni vállalkozó elhatározásából, ha:
• elhatározza a vállalkozása megszűntetését,
• egyéni céget alapított.
Külső körülmény hatására szűnik meg az egyéni vállalkozás, ha:
• az egyéni vállalkozó meghal,
• cselekvőképessége korlátozottá, cselekvőképtelenné válik,
• a hatóság megtiltja a működését, ha:
- kizáró ok áll fenn
- a szüneteltetés bejelentése után 5 év eltelt.
Az egyéni cég megszűnik, ha:
• átalakul gazdasági társasággá,
• elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
• elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
• a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
• a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését
• a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.
Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait kell alkalmazni.

1. 6. 2. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha:
• a társasági szerződésben rögzített időtartam letelt vagy más megszűnési feltétel
megvalósult,
• a társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
• a cégbíróság meghatározott okok miatt megszűnteti,
• a társaság tagjainak száma egyre csökken.
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Jogutód nélkül a gazdasági társaság végelszámolással szűnik meg. Sikertelen csődeljárás után
lefolytatott felszámolási eljárás után a gazdasági társaság jogutód nélkül szűnik meg.
Jogutóddal szűnik meg a gazdasági társaság társasági formaváltás (egyesülés és szétválás) esetén.
A kényszer nélküli jogutód nélküli megszűnés törvényi útja a végelszámolás (lásd 2006. évi V.
tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági céglejárásról és a végelszámolásról). A felszámolási
eljárás jogi metódusait a 2006. évi VI. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról tartalmazza.

1. 6. 3. A SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE
A 2006. évi X. törvény – a szövetkezetekről – szerint megszűnik a szövetkezet, ha:
•
•
•
•
•
•

az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt,
a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnést,
a közgyűlés elhatározza a jogutódlással való megszűnést,
a tagok száma a törvényben előírt létszám alá csökkent, és hat hónapon belül
nem jelentettek be a cégbíróságon megfelelő számú új tagot,
a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.

Ha a szövetkezet jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolás miatti megszűnés kivételével –,
végelszámolásnak van helye.

Megjegyzés: A vállalkozások szervezeti változásait tekinti át a 2. ábra, míg a vállalkozások megszűnésének eseteit a 3. ábrán tekinthetjük át. Az Európai Uniós vállalkozásokról
a 8. fejezetben olvashatunk.
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2. ábra

3.ábra
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Ellenőrző kérdések
1. Sorold fel a vállalkozások megszűnésének azon eseteit, amelyek a vállalkozás saját
elhatározásából, külső kényszerek nélkül valósul meg!
2. Milyen szerepe van a végelszámolásnak és a csődeljárásnak a vállalkozások működésében?
Házi dolgozat téma
1. Milyen kapcsolat van a csődeljárás és a felszámolási eljárás között?

1. 7. Az 1. fejezet összefoglalása
1. 1. A vállalkozó
• felismer üzleti lehetőséget, felépít egy vállalkozást, kockázatot vállal a siker reményében
• a vállalkozói siker szintjei
- szakmai siker
- értékesítési siker
- üzleti, gazdasági siker
- társadalmi siker
- személyi, egyéni siker
• a vállalkozóvá válás motívumai
- egy álom valóra váltása
- függetlenségi igény
- pénzcsinálás
- kényszerből vállalkozók
• vállalkozói szerepek a vállalkozásban
- vállalkozói szerep (szakmai irányító szerep),
- üzletember szerepe
- vezetői szerep
- a menedzser
• vállalkozói típusok
- a rendszerváltás haszonélvezői
- önmegvalósító vállalkozók
- kényszervállalkozók
- mindig vállalkozók
- hagyományőrző vállalkozók.
1. 2. A vállalkozás, a vállalkozási folyamat
1. 2. 1. A vállalkozás
Elkülönült gazdálkodó szervezet, üzleti lehetőséget használ ki, nyereségre törekszik,
kockázatot vállal, felelősséget vállal.
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•

•

A vállalkozás sikere függ:
- az üzleti lehetőségtől,
- a vállalkozó és a csapat felkészültségétől,
- a szükséges erőforrások megszerzésétől.
A vállalkozások csoportosítási lehetőségei:
- profitorientáció szerint
∼ nyereségorientált
∼ nonprofit
- méret szerint
∼ mikrovállalkozás
∼ kisvállalkozás
∼ középvállalkozás
∼ nagyvállalkozás
- jogi forma szerint
∼ egyéni vállalkozás
∼ gazdasági társaság
∼ szövetkezet
- a tevékenység jellege szerint
∼ termelő
∼ kereskedő
∼ szolgáltató

1. 2. 2. A vállalkozási folyamat szakaszai
• felkészülés a vállalkozásra
• a vállalkozás indítása
• a vállalkozás működtetése
• a vállalkozás folytatása
1. 2. 3. A vállalkozások számának és ágazati megoszlásának alakulása a rendszerváltozás
után
1. 3. A vállalkozási formák jellegzetességei, döntés a vállalkozási formáról
1. 3. 1. Az egyes vállalkozási formák jellemzése
• Az egyéni vállalkozó, egyéni cég
• Gazdasági társaságok
• Szövetkezet
1. 3. 2. Döntés a vállalkozási formáról
• döntési szempontok a gazdasági szervezet jogi formájának kiválasztásához
1. 4. A vállalkozások alapítása
1. 4. 1. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég
• 2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
1. 4. 2. Társas vállalkozások alapítása
2.
• 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról
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•

2006. évi VI. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

1. 4. 3. Szövetkezetek alapítása
2.
• 2006. évi X. tv. a szövetkezetekről
• 2006. évi VI. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1. 5. A vállalkozások szervezeti átalakulásai
1. 5. 1. Egyéni vállalkozás, egyéni cég
• egyéni vállalkozás → egyéni cég
• egyéni cég → gazdasági társaság
1. 5. 2. Gazdasági társaságok
• átalakulás
• egyesülés
• szétválás
• kiválás, különválás
1. 5. 3. A szövetkezetek
• egyesülés
∼ összeolvadás
∼ beolvadás
• szétválás
• gazdasági társasággá átalakulás
1. 6. A vállalkozások megszűnése
1. 6. 1. Az egyéni vállalkozás, egyéni cég megszűnése
Egyéni vállalkozás:
• saját elhatározásból
• külső körülmény hatására
Egyéni cég:
•
•
•

saját elhatározásból (átalakulás, végelszámolás)
cégbíróság megszűnteti, törlését rendeli
felszámolási eljárással

1. 6. 2. Gazdasági társaságok megszűnése
•
•
•

jogutód nélkül végelszámolással
jogutód nélkül felszámolási eljárással
jogutóddal
∼ egyesülés
∼ szétválás
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2. A VÁLLALKOZÁS TÁRGYI FELTÉTELEI

A vállalkozás tárgyi feltételei között először a telephely kiválasztásának szempontjait vizsgáljuk meg.
A működés nélkülözhetetlen feltételeit jelentik a gépek, berendezések, felszerelések.
Ezek, valamint a készletek vagyonvédelme fontos feladat a vállalkozás eszközeinek hiánytalan
megőrzésében.

2. 1. A telephely kiválasztásának szempontjai
A vállalkozás telephelyének kialakítása az esetek többségében nagy ráfordítást igénylő, hosszú
távú befektetést jelentő feladat.
A telephely megválasztásában legalább a következőkben felsorolt tényezőket figyelembe kell
venni:
• infrastrukturális ellátottság (út – közút, vízi út, vasút, légi út –, víz, gáz, elektromos
áram, szennyvíz, telefon, közvilágítás)
• az anyag -árú inputok beszerzési távolsága, beszerzési körülményei,
• a vevők távolsága, az áruelosztás körülményei,
• a munkaerőigény kielégíthetősége,
• már meglévő vagyontárgyak (út, kerítés, épület, infrastruktúra),
• az ingatlanbővítés lehetőségei (ingatlan, földterület árak),
• környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, uralkodó széljárás, csapadék, szmog),
• a civil közösség (a környező lakosság) várható reakciói (zaj, por, füst, szag, sugárzás,
elektroszmog kibocsátás esetén),
• a környezetvédelmi előírások betarthatósága, ill. annak költségei
• a vagyonvédelem szempontja (költség, bűnügyi helyzet)
Tágabb értelemben a telephely kiválasztása előtt figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:
• politikai stabilitás,
• gazdasági stabilitás, (gazdasági, pénzügyi stb. törvénykezés)
• adókedvezmények lehetőségei
• a telephely feladása esetén annak használhatósága más célra, vagy a telephely értékesíthetősége.
Kereskedelmi vállalkozások esetén a telephely kiválasztását alapvetően meghatározza a kereskedelmi vállalkozás jellege.
Nagykereskedelmi vállalkozás esetén a legfontosabb szempontok:
- jó megközelítési lehetőségek
- megfelelő nagyságú hely az áru mozgatásához
- megfelelő nagyságú hely a tároláshoz
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Kiskereskedelmi vállalkozás esetén- bolti kiskereskedelmet feltételezve:
- a vevőkör jellemzői
- a versenytársak száma, közelsége
- a piaci rés lehetősége
- a vevők számára könnyű megközelíthetőség
Kiskereskedelmi vállalkozás esetén bolt nélküli kiskereskedelmet feltételezve:
- automata értékesítés nagy forgalmú helyet igényel
- csomagküldő és internetes értékesítés esetén a nagykereskedelmi raktárak elhelyezkedése meghatározó fontosságú

2. 2. A vállalkozás eszközszükségletének felmérése
(épületek, gépek, berendezések, járművek, felszerelések)
A vállalkozások az alábbi épülettípusokkal rendelkezhetnek:
• üzemi épületek (termelő vállalkozások)
• raktárépületek (input-output készletek)
• irodaépületek
• szociális épületek
• tároló épületek (pl. járművek részére)
• hűtőházak
• biztonsági épületek (portaépület, őrtorony)
• üzleti célú épületek (kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások áruházai, kereskedelmi ill.
szolgáltató egységei)
• egyéb speciális épületek:
~ energiatermelő épületek
~ jóléti, üdülési célú épületek
~ veszélyes anyagok tároló épületei
A vállalkozások indításakor fel kell mérni az anyagi lehetőségek figyelembevételével:
• az üzemi-üzleti cél megvalósításához szükséges minimális épület igényt
• a későbbi lehetséges bővítés meglévő, vagy megteremthető feltételrendszerét
• bérlet esetén a későbbi megvásárlás lehetőségeit
• új épületek kialakításakor meg kell vizsgálni az építtetés vagy a saját rezsis beruházás
előnyeit, hátrányait
• meg kell vizsgálni az épületek kialakításakor a vállalkozás rövid – hosszú távú céljainak
legjobban megfelelő épülettípust (könnyűszerkezetes építés vagy hosszú távra tervezett
építési forma)
• a hatóságokkal, a vállalkozás közelében élőkkel egyeztetni kell az épületek illeszthetőségét a városépítészeti szempontokkal.
A vállalkozások épület eszközeinek kialakításához szükséges összes feltételt nehéz felsorolni.
Tanácsos ebben a kérdésben erre a feladatra specializálódott vállalkozások tanácsát, szakvéleményét megkérdezni, esetleg a teljes tervezési-beruházási feladatokat rájuk bízni.
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A gépek, berendezések, felszerelések, járművek általában hosszú távra befektetett reáltőke javakat jelentenek a vállalkozások életében.
Az eszközök beruházási folyamat során válnak a vállalkozás vagyontárgyaivá.
A beruházási folyamat a tárgyi eszközök létrehozására irányuló beruházási döntéssel kezdődik,
amit követ a sokszor időigényes és több fázist magába foglaló beruházási tevékenység. A beruházási tevékenység befejeztével a tárgyi eszközt aktiválják – azaz értékben és mennyiségben is
felveszik a vállalkozás vagyontárgyai közé.
A beruházási folyamat egyrészről tehát reálfolyamat, másrészről pénzügyi-számviteli feladat is.
A beruházási folyamat lehetséges lépései:
•
•
•
•
•
•
•

vásárlás (vagy saját előállítás)
szállítás
alapozás
beüzemelés
hatósági engedélyeztetések
próbaüzem
üzembe helyezés (aktiválás).

A beruházások pénzügyi-számviteli feladataival a számvitel tudománya ismertet meg bennünket. A vállalkozás eszközszükségletének kialakításakor technikai-műszaki, valamint
gazdaságossági szempontokat kell figyelembe venni. Ennek során dönteni kell a bérlet, a tartós
bérlet, a lízing, illetve a vásárlás (létrehozás) lehetőségei között. Ebben a feladatban a szoros
együttműködés nélkülözhetetlen a műszaki és a gazdasági vezetés között.
Az üzemi-üzleti helyiségek alapterületének optimális kihasználása fontos tényező:
•
•
•
•

az üzemi-üzleti tevékenység hatékony megvalósításában,
a készletek szállítási, anyagmozgatási útvonalainak biztosításában,
az árukészletek legcélszerűbb kiállításában,
a vagyonvédelmi ill. biztonságtechnikai szempontok érvényesítésében.
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2. 3. A vállalkozás vagyonvédelme
A vállalkozás vagyonvédelme komplex feladat, amely tartalmazza az eszközök vagyonvédelmi
feladatait, valamint azokat az előírásokat, szabályzatokat, ösztönzési rendszereket, amelyek
segítségével a vállalkozás dolgozói érdekeltté válnak a vállalkozás vagyonának maradéktalan
megőrzésében.
Az eszközök vagyonvédelme, annak technikai megvalósításai jelentősen függnek az eszközök
jellegétől.
A telephely, az épületek külső vagyonvédelmének megtervezésekor el kell dönteni, hogy ebben
elsősorban technikai megoldást választunk (térfigyelő rendszer), vagy emberi erőforrással
(biztonságiőr-szolgálat) tervezzük a vagyonvédelem megoldását. Elképzelhető a két megoldás
kombinációja is. A döntésben elsősorban anyagi szempontok, valamint technikai megvalósíthatósági feltételek játszanak szerepet.
Az épületekben található eszközök (gépek, berendezések, járművek, készletek) vagyonvédelmében szintén technikai és emberi őrzésformákat választhatunk, viszont itt már előtérbe kerülnek a vagyonvédelem szolgálatába állítható üzleti dokumentumok, illetve ösztönzési
rendszerek. Ilyenek:
•
•
•

belső ellenőrzési rendszer
munkaköri leírások
anyagi ösztönzés.

2. 4. A 2. fejezet összefoglalása
2. 1. A telephely kiválasztásának szempontjai
• Makro környezeti szempontok (gazdasági-politikai stabilitás, adókedvezmények)
• Mikro környezeti szempontok
2. 2. A vállalkozások eszközszükségletének felmérése
• épületek
• gépek, berendezések, felszerelések, járművek, készletek
2. 3. A vállalkozások vagyonvédelme
• technikai rendszerek
• emberi őrzési formák
• ellenőrzési rendszer, ösztönzési rendszer
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3. A VÁLLALKOZÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A vállalkozások erőforrásai közül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás az egyik legkomplexebb feladat. A vállalkozási tevékenység formájának megfelelő munkakörök kialakítása, a munkaerő-szükséglet meghatározása, ill. az ehhez illeszkedő munkaköri leírások elkészítése döntően befolyásolja a vállalkozás hatékonyságát és eredményességét.
Az ehhez szükséges gyakorlati teendők, a munkaerővel kapcsolatos ügyviteli-számviteli, adózási feladatok készségszintű ismerete nélkülözhetetlen a munkaerő hatékony alkalmazása terén.
Mivel a munkaerő a legérzékenyebb költségtényező a munkabérre rakódó terhek (Társadalombiztosítás, munkaerő piaci járulék, stb.) miatt, a vállalkozások különös gonddal tervezik meg a
leghatékonyabb (legolcsóbb) munkaerő struktúrát.

3. 1. Munkaerő felvétel
A vállalkozás humánerőforrás menedzsmentjének (H. E. M.) az egyik legfontosabb feladata a
vállalkozás szervezeti egységei által megfogalmazott munkaerő igény biztosítása.
A megfelelő számú, képzettségi színvonalú, a végzett munka jellegéhez, a foglalkoztatás
formájához, a foglalkoztatás időbeni jellegéhez igazodó munkaerő-szükséglet biztosítása nagy
körültekintést igénylő feladat.
A fenti csoportosítási szempontokat és a lehetséges foglalkozási típusokat összehasonlítva, az
alábbi összegzést adhatjuk:

10. sz. táblázat
A dolgozók szakképzettsége
szakképzetlen dolgozók
szakképzett dolgozók

A végzett munka
jellege
fizikai foglalkozású
dolgozók
nem fizikai foglalkozású dolgozók
szellemi foglalkozású dolgozók

A foglalkoztatás
formája
segítő családtag
tényleges munkát
végző tulajdonos
tanuló
alkalmazott
egyéb nem tipikus
(atipikus) foglalkoztatású dolgozó
alkalmi munkavállalói könyvvel (AMK)
való foglalkoztatás
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A munkaidő hossza
részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók
teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók

A vállalkozás által megfogalmazott céloknak megfelelő munkaerő megszerzése történhet:
-

-

hirdetések útján (újság, rádió, Tv, internet, stb.)
személyes kapcsolatok révén
munkaerő-közvetítés útján
∼ magán-munkaközvetítéssel
∼ toborzóirodák segítségével
∼ állami munkaközvetítéssel (munkaügyi központok)
∼ internetes közvetítőkkel
pályázattal
munkaerő kölcsönzéssel
vezető kiválasztási és felkutatási tanácsadók révén (fejvadász cégek)

A munkára jelentkezőkkel a jövőbeni vezetőnek személyesen kell elbeszélgetnie.
Tisztázni, illetve kontrollálni kell a következőket:
-

milyen végzettséggel rendelkezik, mely iskolában szerezte ezeket, milyenek az eredményei,
milyen gyakorlattal rendelkezik, erről milyen egzakt referenciákat tud
bemutatni,
milyen béren kívüli juttatási igényei vannak,
előző munkahelyéről milyen okból távozott,
milyen a munkára jelentkező egészsége, kora,
milyen személyiségvonásokkal rendelkezik (vérmérséklet, megjelenés,
modor, testalkat)
általános műveltség,
családi körülmények (lakás, házastárs, gyerek),
a munkába járás körülményei,
egyéb körülmények (pl. hobbi, motivációk)?

A munkaerőmozgás elemzésekor az alábbi mutatókat számíthatjuk:
•
•
•
•
•
•
•

Átlagos dolgozói létszám
%
Átlagos állományi létszám
Hiányzó létszám aránya = 1 - Munkaerőfelhasználási mutató

Munkaerőfelhasználási mutató =

Belépők száma
• 100%
Átlagos állományi létszám
Kilépők száma
Kilépési forgalom =
%
Átlagos állományi létszám
Belépők + Kilépők száma
%
Munkaerő forgalom =
Átlagos állományi létszám
A váltás = a belépők és a kilépők száma közül a kisebb
Váltás
A váltás int enzitása =
%
Átlagos állományi létszám
Belépési forgalom =
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A munkaidő kihasználásának elemzésekor használatos mutatók:
•
•

Teljesített napok száma
%
Törvényes napok száma
A munkanap átlagos hossza
Munkaidőkihasználási mutató =
%
A munkanap törvényes hossza
Munkaerőfelhasználási mutató =

3. 2. Munkaszerződés, munkaköri leírás
Amennyiben a leendő munkáltató és a leendő munkavállaló egymással szembeni elvárásai találkoznak, úgy a Munka Törvénykönyvének előírásai szerint munkaszerződés megkötésével
munkaviszony jön létre a munkáltató és a munkavállaló között.
A Munka Törvénykönyve részletesen szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók, valamint
az érdekképviseleti szervek kapcsolatait.
A munkaviszony egy olyan jogviszony, amelyben a felek azért létesítenek jogi kapcsolatot,
hogy:
- a munkáltató szervezett keretek között foglalkoztassa, feladatokkal ellássa, ezért díjazást fizessen a munkavállalónak,
- a munkavállaló pedig fizikai, szellemi munkavégző-képességét, tudását
– személyes közreműködéssel – a munkafeladat ellátása érdekében a
munkáltató rendelkezésére bocsássa.
A munkáltató lehet magánszemély, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személy,
illetve olyan szervezet, amelynek e jogait a törvény elismeri.
A munkához való jog emberi és alkotmányos jog.
Mindenki vállalhat munkát, aki már nem tanköteles. Egyes munkakörökben fiatalokat és nőket
nem lehet alkalmazni. Nem lehet éjszakai munkára fiatalkorút, terhes nőt beosztani. Külön jogszabály határozza meg azokat a munkaköröket, amelyek valamilyen okból hátrányos következményekkel járhatnak a munkavállaló számára, illetve azokat a munkaköröket, amelynek
betöltéséhez meghatározott képzettségre, gyakorlati időre van szükség.
A munkaszerződés a munkaviszony létrejöttének hivatalos dokumentuma, amit írásba kell foglalni, egy eredeti példányt a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani.
A Munka Törvénykönyve csak három kötelező tartalmi elemet ír elő a munkaszerződéssel kapcsolatban:
-

a munkavállaló munkakörét,
a munkavállaló személyi alapbérét,
a munkavégzés helyét.
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A gyakorlatban a munkaszerződések ennél lényegesen több elemet tartalmaznak.
A munkaszerződés egy lehetséges megoldása látható a következő oldalon.
A munkaszerződéssel egyidejűleg a munkavállaló részére írásban tájékoztatót kell átadni,
amely az alábbi információkat kell, hogy tartalmazza:
- a gazdasági szervezetben érvényes munkarendet
- a szabadság mértékét
- a szabadság kiadásának szabályait
- a munkabér egyes elemeit
- a felmondási időt
- a vállalkozásnál működő szakszervezet, kollektív szerződés tényét.
A munkaviszony létesítésekor a felek próbaidőt köthetnek ki. A próbaidő során a felek a gyakorlatban is megismerhetik egymást.
A próbaidő alatt a munkaviszony mindkét fél által azonnali hatállyal megszüntethető. Az azonnali hatályú munkaviszony megszüntetést egyik félnek sem kell indokolni.
A munka törvénykönyve a próbaidő időtartamát harminc napban határozza meg.
Amennyiben a munkahelyen szakszervezet is működik, a munkáltató és a szakszervezet
kollektív szerződést köthet. A kollektív szerződés részletezi a törvény előírásait, ugyanakkor
olyan kérdéseket is szabályozhat, amit a törvény a hatáskörébe utal. A kollektív szerződésben
így például a próbaidő hossza maximum három hónapra meghosszabbítható.
A munkaszerződés nem állhat ellentétben sem a kollektív szerződéssel, sem pedig más jogszabályokkal.
A munkaszerződés módosítható mindkét fél egyetértésével, a munkaszerződés megkötésekor
fennálló feltételek mellett.

A Munka Törvénykönyve - 1992. évi XXII. törvény - a versenyszféra munkajogi vonatkozásait szabályozza. A költségvetési szervekkel, intézményekkel fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonyokban a közalkalmazotti törvényt - 1992. évi XXXIII törvény -, míg a köztisztviselői jogviszonyban az 1992. évi. XXIII törvényt kell alkalmazni. Ezek közös jellemzője, hogy a munka törvénykönyvére épülnek, attól néhány fejezetben térnek csak el.
Megjegyzés: A munka törvénykönyve 2012-re megváltozott, a változások részleteire órai gyakorlatokon fogunk kitérni.
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Munkaszerződés
amely létrejött egyrészről ……………………………… (név, cím) mint munkáltató, másrészről ………………………….. (név, cím, anyja neve) mint munkavállaló között az alábbi feltételekkel:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

A munkáltató a munkavállalót ………………………………….. munkakörben foglalkoztatja. A munkavállaló feladatainak részletes leírását a szervezeti és működési szabályzat,
valamint e munkaszerződés mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató a munkakör keretei között egyoldalúan módosíthatja a munkaköri leírását.
A munkavállaló munkába lépésének napja: ……… év ………………. hó ……… nap.
A munkavállaló személyi alapbére ………………….. Ft, azaz ………….. Ft, amely utólag, minden hónap 5-éig esedékes.
A munkáltató a munkavállaló munkabérét a munkavállaló által nyitott bankszámlára utalja
át. A munkavállaló az átutaláshoz szükséges adatokat a szerződéskötéstől számított 5 napon belül a munkáltató tudomására hozza. (Vagy: A munkáltató a dolgozó munkabérét
készpénzben fizeti ki, a kifizetési hely: …………………………)
A felek között a munkaviszony határozatlan időtartamra jött létre. (Vagy: A felek között a
munkaviszony 20… év …………… hó napjáig terjedő határozott időtartamra jött létre.)
A felek ………., azaz ……………………. nap próbaidőt kötnek ki. A próbaidő tartama
alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.
A munkavállaló munkavégzésének helye a munkáltató ……………………… alatti telephelye. (Vagy: A munkavállaló munkahelye változó.)
A munkavállalóval szemben a munkáltatói jogokat …………………. jogosult gyakorolni.
A munkavállaló napi munkaideje ………… óra. (Vagy: A munkavállaló foglalkoztatása
részmunkaidőben, napi ………….. órában történik.)
A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkakörébe tartozó feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az irányadó jogszabályoknak és a munkáltató
utasításainak megfelelően végzi, továbbá, hogy munkavégzése során olyan magatartást tanúsít, amellyel a saját vagy más testi épségét nem veszélyezteti, anyagi károsodást, illetve
helytelen megítélését nem okozza.
A munkáltató előzetes engedélye nélkül a munkavállaló nem létesíthet további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.
A munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a kollektív szerződés az irányadóak.
A felek a fenti munkaszerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: ……………………………………………

……………………………
munkavállaló

……………………………
munkáltató
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A munkakör a vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része.
A munkaköri leírás egy lehetséges megoldási formáját egy konkrét feladattal mutatjuk be:
A VEDITEX Kereskedelmi Kft., Miskolc, Fő tér 4. sz. alatti irodájában marketingügyintézőként, teljes munkaidőben alkalmazza Rendes Dórát. A vállalkozás angol és magyar
cégek számára is értékesít termékeket. Alkalmazási feltétel volt az érettségi bizonyítvány és a
marketing- és reklámügyintézői középfokú szakképesítés, minimum 4 éves gyakorlat és az angol nyelv kommunikációs szintű ismerete. Feladatkörébe tartoznak az értékesítési piaccal, valamint a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok.
Rendes Dóra munkaköri leírásának egy lehetséges változata látható a 4. sz. ábrán.
4. sz. ábra
Munkaköri leírás
Cég neve: VEDITEX Kereskedelmi Kft.

A munkakör általános (azonosítási) adatai:
A dolgozó neve:

Rendes Dóra

Munkakör neve:

Marketing- és reklámügyintéző

Munkavégzés szervezeti egysége:

Kereskedelmi osztály

Munkavégzés helye:

Miskolc, Fő tér 4.

Közvetlen felettes

Kereskedelmi osztály vezetője/Értékesítési vezető/marketingvezető

Közvetlen beosztott(jai):

-------

Munkakör általános célja

A vállalkozás célkitűzéseinek és tervfeladatainak a marketing
szervezeti egységre vonatkozó eredményes megvalósítása

5 napos munkahét, 40 órás munkaidő
Munkarend, munkaidő:
A munkakör betöltésével kapcsolatos általános követelmények:

Iskolai végzettség:

Középfokú, érettségi bizonyítvány

Szakmai végzettség:

Marketing- és reklámügyintéző
Hasonló munkakörben minimum 4 éves szakmai gyakorlat
Angol nyelv minimum középfokú, kommunikációs szintű
ismerete

Gyakorlat, tapasztalat, nyelvtudás:

Egyéb feltételek:

Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Erkölcsi bizonyítvány

Személyi tulajdonságok, képességek:

Jó kommunikációs készség, udvariasság, szervezőkészség,
precizitás, önállóság, kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezőképesség

Munkaköri felelősségek, feladatok:

Értékesítési piaccal, valamint
a belső és külső PR-ral kapcsolatos ügyintézői feladatok

Beszámolási kötelezettség:
Munkakapcsolatok (belső és külső):
Információfeldolgozás/ átadás:
Kihívások, elvárások

Hetente beszámol az osztályvezetőnek az általa végzett tevékenységekről
Kapcsolatot tart:
üzletfelekkel, közvetlen munkatársaival, feletteseivel
beszerzési és értékesítési üzletkötőkkel
tömegkommunikációs eszközökkel dolgozókkal
Az információk feldolgozása számítógépes hálózaton és
rendszeres csoport- megbeszéléseken történik
Önálló munkára való képesség, marketingeszközökre, illetve
új értékesítési csatornákra javaslatok tétele

Dátum: …………………… Munkavállaló ……………………… Vezető …………………….
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3. 3. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése
A munkáltató és a munkavállaló között létrejött munkaviszony
•

megszűnik:
- a dolgozó halálával,
- határozott idejű munkaviszony esetén a határozott idő leteltével,
- a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.

•

megszüntethetik a munkaviszonyt
- közös megegyezéssel,
- rendes felmondással,
∼ a munkavállaló felmondásával
∼ a munkáltató felmondásával
- rendkívüli felmondással
∼ a munkavállaló rendkívüli felmondásával
∼ a munkáltató rendkívüli felmondásával.

Ha a munkaviszonyt mindkét fél meg akarja szüntetni és a megszüntetés minden körülményében egyetértenek, akkor a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg.
Rendes felmondás esetén a munkáltató köteles a felmondást megindokolni, illetve a dolgozó
kérésére ezt be is bizonyítani.
A Munka Törvénykönyve bizonyos esetekben megtiltja a munkáltatói felmondás lehetőségét:
• terhesség alatt,
• GYED alatt,
• betegség, gyermekápolási táppénz alatt,
• nyugdíj előtt öv évvel, csak különös esetekben.
Rendkívüli felmondás esetén a felmondásnak szigorú feltételei vannak. A rendkívüli felmondás a munkaviszony azonnali megszűnését jelenti, ezért mindig meg kell indokolni.
A munkavállaló rendkívüli felmondásának oka lehet, ha:
• nem kap munkabért,
• élete, testi épsége veszélyeztetve van,
• ha jogtalanságra kívánják kényszeríteni.
Indokolt munkavállalói rendkívüli felmondás esetén felmondási idő és végkielégítés is megilleti a dolgozót.
A munkáltató rendkívüli felmondásának oka lehet:
• nem munkaképes állapotban jelent meg a munkahelyen,
• rendszeresen késik, nem végzi el a munkáját,
• stb.
A munkáltató rendkívüli felmondása súlyos következménnyel jár, hiszen sem felmondási idő,
sem pedig végkielégítés nem illeti meg a dolgozót, ugyanakkor ez a tény rendkívül rossz „ajánlólevél” a következő munkahelyen.
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A Munka Törvénykönyve szabályozza a felmondási idő időtartamát, valamint a munkavállalót
megillető végkielégítés összegét.
A felmondási idő a munkáltatónál eltöltött időtől függ, a munkáltató rendkívüli felmondása
esetén felmondási idő nincs.
A végkielégítés a munkáltató rendes felmondása és a jogutód nélküli megszűnés esetén jár, és a
munkáltatónál eltöltött évek számától függően határozzák meg (pl. legalább háromévi munkaviszony után 1 havi átlagkereset jár).
A munkaviszony befejeződésének lehetséges eseteit, valamint a felmondási idő és a
végkielégítés lehetőségét mutatja be a 5. sz. ábra.
A munkáltató rendes illetve rendkívüli felmondásának egy-egy lehetséges formáját láthatjuk az alábbiakban:
Felmondás
Név: …………………………………………………………………………………………………………………...
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………...
Értesítem, hogy a ………………………………………………………... (cégnév, cím) munkáltatóval
…………. év ………………………… hó, ……………… napjától fennálló határozatlan időtartamú munkaviszonyát ………………….. (napi, heti, havi) felmondási idő figyelembevételével rendes felmondással megszüntetem.
A felmondási idő kezdete: ………… év …………………….. hó ………………. nap.
A munkavégzési kötelezettsége alól ………….. év ……………………. hó …………… napjától felmentem, erre az időre átlagkeresete illeti meg.
A Munka Törvénykönyve (vagy a Kollektív szerződés) alapján ……………….. azaz
………………………. Ft végkielégítés illeti meg.
Munkabérét, egyéb járandóságait, továbbá a munkaviszonnyal kapcsolatos iratait utolsó munkában töltött
napját (…….. év ……………………. hó …………………… nap) a cég székhelyén átveheti.
Kérem, hogy a munkakörét az utolsó munkában töltött napon jegyzőkönyvvel átadni szíveskedjék.
Ha a rendes felmondást sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban nálam egyeztetést kezdeményezhet. Ha az egyeztetés a kezdeményezéstől számított 8 napon belül nem vezet eredményre, az
ettől számított 15 napon belül keresettel fordulhat a ………………….. –i Munkaügyi Bírósághoz. Felhívom figyelmét arra, hogy az egyeztetésnek, illetve a keresetnek intézkedésemre nézve halasztó hatálya nincs.
Indoklás: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………
………………………………………..
munkáltató
Rendkívüli felmondás
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………
Értesítem, hogy a ………………………….. (cégnév, cím) munkáltatóval …… év ……….. hó …….. napjától fennálló határozatlan (vagy határozott) idejű munkaviszonyát rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetem. Munkabérét, egyéb
járandóságait, továbbá a munkaviszonnyal kapcsolatos iratait utolsó munkában töltött napján (…… és ……………. hó …….
nap) a cég székhelyén átveheti.
Ha a rendkívüli felmondást sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban nálam egyeztetést kezdeményezhet. Ha az egyeztetés a kezdeményezéstől számított 8 napon belül nem vezet eredményre, az ettől számított 15 napon belül
keresettel fordulhat a …………. –i Munkaügyi Bírósághoz. Felhívom figyelmét arra, hogy az egyeztetésnek illetve a keresetnek intézkedésemre nézve halasztó hatálya van. Ha intézkedésem ellen jogorvoslatot kezdeményez, munkaköréből ……. év
………… hó ………. napjától felfüggesztem, erre az időre díjazás nem illeti meg.
Indoklás: ………………………….
Kelt: ……………………….
…………………………..
munkáltató
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5. sz. ábra
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3. 4. A munka díjazása, a bérfizetés
A munkavállalót az elvégzett munka alapján munkabér illeti meg.

3. 4. 1. A MUNKABÉR NAGYSÁGA, BÉREZÉSI FORMÁK
A munkabér nagyságát az alábbi tényezők határozzák meg:
• állami, törvényi előírások pl.
- minimálbér,
- közalkalmazotti, köztisztviselői bértábla.
•

a munkaerőpiaci kereslet-kínálat helyzete, ahol az alábbi szempontokat mérlegelik a
munkaerőpiac szereplői:
- szakképzettség
- a végzett munka jellege
- gyakorlottság, tapasztalat
- referenciák
- beosztás
- nyelvtudás.

A munkafeladat jellegétől függően az alábbi bérezési formákat különböztethetjük meg:
• időbér: a munkabér nagysága a munkában eltöltött időtől függ, amely lehet óra, napi,
heti, havi munkabér.
• teljesítménybér: a munkabér nagysága ebben az esetben egy teljesítménynorma teljesítésétől függ (pl. darabbér).
• kombinált bér: az időbér és a teljesítménybér kombinációja pl. teljesítménybérben dolgozók a tőlük független állásidő esetén időbért kapnak.
• Egyéb bérezési formák, bérelemek
- prémium, jutalom: általában az időbéres bérezési forma kiegészítésére szolgál, amely lehet előre meghatározott, ún. célprémium, valamint valamilyen szokásostól eltérő, kiemelkedő munkateljesítmény utólagos elismerése (jutalom)
- jutalék:
a dolgozó által befolyásolható munkateljesítmény ösztönzésére
szolgál. (pl. bevétel, nyereség növelése)
- pótlék:
az átlagostól eltérő munkakörülmények és képességek elismerésére szolgál. (pl. rendkívüli munkavégzés, műszakpótlék, nyelvpótlék)
- természetbeni juttatások: étkeztetés, munkaruha, védőruha, termék
- kiegészítő fizetés: le nem dolgozott munkaidőre törvény vagy kollektív szerződés alapján járó munkabér (szabadság, fizetett ünnep, tanulmányi munkaidő-kedvezményre fizetett bér.

3. 4. 2. A MUNKABÉREK KISZÁMÍTÁSA, A BÉRFIZETÉS
A munkavállaló bruttó bére az idő/teljesítménybér és az egyéb bérelemek (prémium, jutalom,
pótlékok, fizetett szabadság, stb.) összegéből adódik össze.
A bruttó bért levonások terhelik. A levonások egyrészt a társadalmi közös terhek vállalásához
való hozzájárulásként értelmezhetőek. Ezek jellemzően százalékos jellegű levonások.
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A levonások másik részét a bérszámfejtésben nem százalékos levonásoknak nevezzük. Ilyenek
például a vállalkozással szembeni tartozások időarányos terhelése (vállalati hiteltörlesztés, tüzelőutalvány, kártérítés, stb.), valamint az egyéb nem százalékos levonások (pl. pénzintézeti
hitel törlesztése, bírósági letiltás, gyermektartási díj, stb.)
A százalékos levonások jellemzően a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítését
jelenti. Ilyenek:
• Személyi jövedelemadó előleg: (bruttó bér  1,27  0,16)
(a 27% az ún. szuperbruttósítás korrekciós tényezője, a 16% a személyi jövedelemadó kulcsa)
• Munkaerőpiaci egyéni járulék: 1,5%
(a régi munkavállalói járulékot váltotta fel)
• Nyugdíjjárulék: 10%
• Egészségbiztosítási járulék: 6%
- Természetben egészségbiztosítási járulék: 4%
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék: 2%
A nem százalékos levonások szerkezete:
• vállalkozással szembeni dolgozói kötelezettségek (vállalati hitel törlesztése, tüzelőutalvány, dolgozói kártérítés)
• külső gazdasági szereplőkkel szembeni dolgozói kötelezettségek (a vállalkozás vonja le
a dolgozótól és utalja helyette) pl. bírósági letiltás, gyermektartás
A dolgozó bruttó bére után a vállalkozást az alábbi költségvetési befizetési kötelezettségek
terhelik: / az adatok 2011-re érvényesek!/
• Munkaerőpiaci foglalkoztatói járulék
1%
• Munkáltató által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék
24 %
• Munkáltató által fizetendő egészségbiztosítási járulék
2%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
1,5 %
Pénzbeni egészségbiztosítási járulék
0,5 %
• Szakképzési hozzájárulás
1,5%
Ha összegezzük a munkavállaló és a munkáltató összes költségvetésbe befizetendő hozzájárulását a bruttó bér százalékában, akkor a következő adatokat kapjuk:
•

munkavállaló:
- SZJA:
20,32 %
- munkaerőpiaci járulék:
1,5 %
- nyugdíjjárulék:
10,0 %
- Egészségbiztosítási járulék: 6,0 %
Összesen:
37,82 %

•

munkáltató:
- munkaerőpiaci járulék:
- nyugdíjbiztosítási járulék:
- egészségbiztosítási járulék:
- szakképzési hozzájárulás
Összesen:

1,0 %
24,0 %
2,0 %
1,5%
28, 5 %
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Látható, hogy pl. 100,- Ft bruttó bér után a dolgozó 37,82 Ft-ot, a munkáltató pedig 28,5 Ft-ot
fizet be az állami költségvetésbe. „Ketten” együtt tehát 66,32 Ft-ot. Ezek az adatok sok vitát
gerjesztenek mind a háztartásokban, mind pedig a vállalatok életében. Ezért is mondják a vállalkozók, hogy „drága dolog” a munkaerő! Ez az oka annak, hogy oly sokan kerülik el a hivatalos foglalkoztatást, és inkább választják a szürke vagy fekete foglalkoztatást.
Szürke foglalkoztatás esetén pl. 4 ill. 6 órás napi munkaidőre „jelentik be” a dolgozót, vagy
hivatalosan minimálbérre jelentik be, és a bérkülönbözetet – már adózatlanul – „zsebből” fizeti
ki a vállalkozó.
A fekete foglalkoztatás esetén semmilyen nyoma nincs sem a vállalkozó adminisztrációjában,
sem az állami nyilvántartásban (társadalombiztosítás) annak, hogy a dolgozó az adott vállalkozásnál dolgozik.
A szürke és a fekete foglalkoztatás veszélyes dolog, mert a törvények súlyosan büntetik, ennek
ellenére mégis sokan „űzik” ezt a gyakorlatot. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy joggal
elmondhatják: „Magyarországon kevesen fizetnek sok adót.”
Vizsgáljuk meg egy bruttó 240.000,- Ft-os havi bérrel rendelkező dolgozó bérelszámolását, és
a vállalkozó befizetési kötelezettségét ezzel a bruttó bérrel kapcsolatban.
Bérfizetési példa /2011.év/
A dolgozó összes járandósága:
240.000,- Ft
Levonások:
- SZJA előleg (16 %) =
- Munkaerőpiaci egyéni járulék (1,5 %) =
- Nyugdíjjárulék (10 %) =
- Természetbeni egészségbizt. járulék (4%) =
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (2%) =
Összesen =

240.000  1,27  0,16 = 48.768,240.000  1,5 % =
3.600,240.000  10 % =
24.000,240.000  4 % =
9.600,240.000  2 % =
4.800,90.768,-

Kifizetendő nettó bér:

240.000,- 90.768,149.232,-

Levonások az összes járandóság százalékában:

90.768
• 100% = 37,82%
240.000

A vállalkozás által a költségvetésbe fizetendő összeg a dolgozó bére alapján:
- Munkáltató által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (24%); 240.000  24% = 57.600,- Munkáltató által fizetendő term. egészsébizt. járulék (1,5%); 240.000  1,5% = 3.600,- Munkáltató által fizetendő pénzb. egészségbizt. járulék (0,5%); 240.000  0,5% = 1.200,- Munkaerőpiaci foglalkoztatási járulék (1,0%);
240.000  1,0% = 2.400,- Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
240.000  1,5% = 3.600,A vállalkozás által fizetendő =

68.400,-

A vállalkozás által fizetendő az összes járandóság %-ában:
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68.400
• 100% = 28,5%
240.000

A dolgozó és vállalkozás által együttesen a költségvetésbe fizetendő az összes járandóság %90.768 + 68.400
159.168
ában:
• 100% =
• 100% = 66,32%
240.000
240.000
A fenti példa is rávilágít arra, hogy miért olyan érzékeny költségtényező a vállalkozás számára
a munkabér.
Ha a bérre rakódó munkáltatói terhek mellé hozzávesszük a jövedelmet terhelő adókat (vállalkozói SZJA, társasági adó), a forgalmat terhelő adókat (ÁFA) és az egyéb adókat (gépjárműadó, helyi adók, stb.), akkor megérthetjük, hogy miért panaszkodnak olyan gyakran a vállalkozók az adóterhelésükre.
2012 évben a levonások szerkezete és százalékos aránya a következőképpen alakul:
Legyen a bruttó bér a 2011 évihez hasonlóan 240.000 Ft.
Levonások a dolgozótól:
- SZJA előleg: !16% / ………………………….240.000 ∗ 0,16 = 38.400 Ft
- Nyugdíjjárulék ! 10% /………………………..240.000 ∗ 0,10 = 24.000 Ft
- Egészségbizt. Járulék / természetbeni/ 4%........240.000 ∗ 0,04 = 9.600 Ft
- Egészségbizt. Járulék / pénzbeni / 3%.............. 240.000 ∗ 0,03 = 7.200 Ft
- Munkaerő piaci járulék / 1,5 % /………………240.000 ∗ 0,015=3.600 Ft
Összes levonás:…………..34,5 %.............................................= 82.800 Ft
Nettó / Kifizetendő/ bér:…………………
240.000-82.800 = 157.200 Ft.
A munkáltató befizetési kötelezettsége a bér után.
- Szociális hozzájárulási adó : 27 %.....................240.000 ∗ 0,27 = 64.800 Ft
- Szakképzési hozzájárulás : 1,5 %......................240.000 ∗ 0,015= 3.600 Ft
Befizetendő összesen:
28,5 %
= 68.400 Ft
Az összes bérteher 2012- ben:
2012- ben a dolgozó levonási százaléka: 82.800/ 240.000 ∗ 100% =34,5 %,
a cég által befizetendő összeg a bruttó bér %-ában: 68.400/ 240.000 ∗ 100%= 28,5 %
Az összes bérteher a bruttó bér %-ában: 151.200/ 240.000 ∗ 100% = 63%
A dolgozók bérének meghatározása során a vállalkozások az alábbi nyilvántartásokat vezetik:
-

Jelenléti ív
Teljesítmény elszámolás (teljesítménybér esetén)
Bérszámfejtési ív dolgozónként
Bérnyilvántartó lap dolgozónként
Bérösszesítő (bérfeladás).
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3. 5. A bérgazdálkodás fogalma, mutatószámai
Az előző fejezet számadataiból is következik, hogy a bérekkel való gazdálkodás nagyon fontos
része a vállalati költséggazdálkodásnak.
A bérek elemzésekor a béreket és járulékaikat viszonyíthatjuk a vállalati költségekhez, valamint vizsgálhatjuk a bérek és a forgalom kapcsolatát.
A bérigényesség mutató a bérköltség és az összes költség hányadosa %-os formában kifejezve:
bérköltség
Bérigényesség =
%
összes költség
Vizsgálhatjuk az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva az egyes költségelemeket, így a
bérköltséget is.
összes költség
- az értékesítés költségszintje:
%
az értékesítés nettó árbevétele
bérjellegű ráfordítások
- a bérjellegű ráfordítások szintje (bérhányad, bérszint):
értékesítés nettó árbevétele
A bérköltség és az eredmény kapcsolatát fejezi ki a bérhatékonysági mutató.
100 Ft bérköltség
Bérhatékonyság =
%
üzleti tevékenység eredménye

Az eredményarányos költség mutató az összes költség és a szokásos vállalkozási eredmény
hányadosa.
összes költség
- Eredményarányos költség =
%
szokásos vállalkozási eredmény
Képezhető a fenti mutatóból az eredményarányos bérköltség.
bérköltség
- Eredményarányos bérköltség =
%
szokásos vállalkozási eredmény
A kereskedelmi munka hatékonyságának elemzésére gyakran használt mutatók:
-Átlagbér=

Bérköltség
Átlagos létszám

-Bérhányad=

Bérköltség
/%/
Eladási forgalom

-Termelékenység=

Eladási forgalom
Átlagos do lg ozói létszám
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-Leterheltség=

A vevőe száma
/%/
Az eladók száma

-Minőségi mutató=

Eladási forgalom
A vevőe száma

Az utolsó három mutató között felírható az alábbi összefüggés.
Termelékenység=Leterheltség ∗ Minőségi mutató
A fenti mutatók gyakorlására oldjuk meg a következő feladatokat:
1.feladat.
Egy rövidárut értékesítő üzletben három eladó dolgozik. 2010. évben az átlagos havi forgalom
4250 ezer Ft, a havi összes bruttó bér 345 ezer Ft volt. A tulajdonosok 2011.év első hónapjában
az üzlet raktárterületét csökkentve az elárusító helyiség bővítését tervezik. Az alkalmazottak
létszáma nem változik, részükre eladásösztönző jutalékos bérezést vezetnek be. Ennek eredményeként azt várják, hogy a havi átlagos forgalom 15%-kal, az átlagos havi bér pedig 10%-kal
emelkedik 2011. évben.
a. Számítsd ki 2010. évre vonatkozóan a havi átlagbért, a bérösszeg forgalomhoz viszonyított százalékát és az egy főre jutó havi forgalom nagyságát! A mutatók tartalmát egész
mondatban fogalmazd meg! / Kerekítési pontosság ezer Ft, tized %/
Havi átlagbér: 345/3=115 eFt

Tehát egy alkalmazott havonta átlagosan 115 ezer Ft-ot
keresett.
Bérhányad: 345/4250=0,0811= 8,1% A bérösszeg a forgalom 8,1%-át teszi ki, azaz 100 Ft
forgalom lebonyolítása 8,1 Ft bérköltséget igényel.

Havi termelékenység: 4250/3=1417 ezer Ft. Tehát egy alkalmazott havonta átlagosan 1417
Ezer Ft értékű árut adott el.
b. Számítsd ki, hogy 2011. évben a tervek szerint havonta hány Ft lesz a forgalom, a termelékenység, az átlagbér és a bérösszeg forgalomhoz viszonyított százalékos nagysága! A mutatók tartalmát egész mondatban fogalmazd meg! / Kerekítési pontosság: ezer Ft, tized % /

Havi forgalom: 4250 ∗ 1,15 = 4888 ezer Ft . Tehát a tervek szerint 2011. évben havonta átlagosan 4888 ezer Ft forgalom várható.
Havi termelékenység: 4888/3=1629 ezer Ft. Tehát 2011.évben várhatóan egy alkalmazott
havonta 1629 ezer Ft értékben forgalmaz árut.
Havi átlagbér: 115 ∗ 1,1 =127 ezer Ft. Tehát egy alkalmazott a tervek szerint 2011. évben
havonta átlagosan 127 ezer Ft-ot fog keresni.
Bérhányad: 127/1629=0,0779=7,8 %. Tehát 2011.évben a tervek szerint a bérek összege
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a forgalom 7,8 %-a lesz,
vagy másképpen számítva: az új bérösszeg : 127 ∗ 3 =379,5= 380 ezer Ft
a bérhányad: 380/4888= 7,8 %.

c. Írd le, hogy a bérösszeg forgalomhoz viszonyított aránya hogyan változik a terv szerrint.

A mutató értékének csökkenése azt jelzi, hogy 100 Ft forgalom lebonyolítása 8,1 Ft helyett
7,8 Ft bérköltséggel jár, tehát a bérhányad mutató értéke javult.

2.feladat.

Az alábbi táblázatban két bolt adatait ismerjük egy munkanapra vonatkozóan.

Megnevezés
Forgalom / Ft /
Eladások száma / db/
Létszám /fő/

„A” bolt
1.000.000
800
40

„B” bolt
800.000
750
30

Számítsd ki a termelékenységi mutatót, a leterheltségi mutatót, és a minőségi mutatót mind
a két boltban.

Termelékenység:
„A”bolt: 1.000.000 Ft / 40 fő= 25.000 Ft / fő
„B”bolt: 800.000 Ft / 30 fő= 26.667 Ft / fő
Leterheltség:
„A” bolt: 800 db eladás / 40 fő= 20 db eladás / fő
„B” bolt: 750 db eladás / 30 fő= 25 db eladás / fő
Minőségi mutató:
„A” bolt: 1.000.000 Ft / 800 db eladás= 1250 Ft / eladás
„B” bolt : 800.000 Ft / 750 db eladás= 1067 Ft / eladás
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Elemzés:

Az egy dolgozóra jutó forgalom a „B” boltban 26.667 / 25.000 =1,067 azaz 6,7%-kal nagyobb.
A leterheltség a „B” boltban 25 / 20 = 1,25 azaz 25%-kal magasabb.
A minőségi mutató tekintetében az „A” bolt 1250 / 1067 = 1,17 azaz 17%-kal jobb eredményt
produkált.
Ellenőrzés:

Termelékenység = Leterheltség ∗ Minőségi mutató
„A” bolt: 25.000 Ft / fő = 20 db eladás / fő ∗ 1.250 Ft / eladás = 25.000 Ft / fő
„B” bolt: 26.667 Ft / fő = 25 db eladás / fő ∗ 1.067 Ft / eladás = 26.675 Ft / fő
Megjegyzés: a „B” boltnál olvasható eltérés a kerekítésből adódik

Ellenőrző kérdések
1. Milyen tényezőket tanácsos rögzíteni a munkaszerződésben?
2. Mi a kapcsolat a munkaszerződés és a munkaköri leírás között?
Házi dolgozat témák
1. Készíts egy olyan kérdőívet, amellyel a lehető legalaposabban meg tudod ismerni
egy munkára jelentkező személy alkalmasságát!
2. Mutasd be egy konkrét példán a megfelelő nyomtatványokon a jelenléti ív, a bérszámfejtési ív és a bérnyilvántartó lap használatát!
3. Hasonlítsd össze a régi és az új Munka Törvénykönyvét.
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3. 6. A 3. fejezet összefoglalása

3. 1. Munkaerő felvétel
3. 2. Munkaszerződés, munkaköri leírás
-

munkaszerződés
munkaköri leírás

3. 3. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése
-

a megszűnés esetei
a megszüntetés esetei

3. 4. A munka díjazása, a bérfizetés
-

bérezési formák
bruttó bér, levonások

3. 5. A bérgazdálkodás fogalma, mutatószámai
-

feladatok
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4. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE.
MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS
A vállalkozások erőforrásokat (inputok) használnak fel tevékenységük során. A közgazdaságtan az erőforrásokat az alábbiak szerint rendszerezi:
• munkaerő (a munkavégző ember fizikai és szellemi munkavégző képessége)
• tőkejavak
- reáltőkejavak (épületek, gépek, járművek)
- pénztőkejavak (készpénz, értékpapírok, stb.)
• természeti tényezők
- megújuló természeti tényezők
- nem megújuló természeti tényezők
• a vállalkozó humán, kapcsolati és információs tőkéje
A vállalkozás tehát emberi, technikai, pénzügyi, ügyviteli és információs rendszerek
komplex rendszere.
A vállalkozás a tevékenységei során meghatározott vagyonnal rendelkezik. Ez a vagyon a vállalkozás eredményességétől függően nő vagy csökken.
A vállalkozás, jellemzően egy anyagi transzformációs folyamat (input – output), amelyet
minden lépésében pénzügyi, ügyviteli és információs folyamatok kísérnek.
Ahhoz, hogy a vállalat vagyonának összetételét és az eredmény keletkezésének folyamatát
megértsük, segítségül kell hívnunk a számvitel tudományát.

4. 1. A számvitel fejlődésének történeti áttekintése, törvényi szabályozása
Az emberiség történelmi fejlődése során az állam megjelenésével párhuzamosan szükségszeren
megjelentek olyan igények, amelyek az állam bevételeinek és kiadásainak a rögzítését kívánták
meg.
Az ókori társadalmakban, így Egyiptomban, Athénban az államkincstár bevételeit és kiadásait jegyezték fel. A római birodalom területén ezek a nyilvántartások már nemcsak a kincstár
bevételeire és kiadásaira terjedtek ki, hanem a gazdaság más szereplőire is.
A számvitelnek, mint tudománynak az alapjait a középkorban Luca Pacioli olasz szerzetes (a
nevét többféle formában írja a történetírás) rakta le, akinek célja a háztartás és a vállalkozás
gazdálkodásának különválasztása volt. Munkája nagy jelentőséggel bírt a középkor (1400 –
1500-as évek) gazdasági haladásának elősegítésében. Elsőként tudatosította a vállalkozások
számára, hogy a sikeres működéshez készpénzre, vagyonra van szükség, aminek a változásait
megfelelő könyvvitellel kell nyomon követni és a mérlegben kimutatni.
Magyarországon a XVIII. században írtak jezsuita szerzetesek tanulmányt a könyvvitelről. A
XIX. században a Kereskedelmi törvény részeként került szabályozásra a számvitel egy-egy
területe (leltár, könyvvitel). A szocialista tervgazdaság számvitelét a gazdálkodás minden
részletére kiterjedő kötelező előírások határozták meg, összhangban a gazdaságpolitika szellemével.
A modern számvitel ideje a rendszerváltozással jött el hazánkban a társadalmi – gazdasági
változásoknak köszönhetően. A piacgazdaság logikájának megfelelő számviteli törvény az Európai Számviteli Standardokhoz való igazodás mentén született meg, két fejlődési lépésben.
Az 1991. évi XVIII. törvény (A számvitelről) volt az első teljes körű számviteli szabályozás,
amit követett a 2000. évi C. törvény sok ponton továbbfejlesztve, módosítva az 1991. évi
XVIII. törvényt, igazodva az eltelt évek alatt bekövetkezett változásokhoz.
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4. 2. A számviteli törvény
A számvitel feladata alapvetően információnyújtás a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi
helyzetéről a vállalkozás tulajdonosai, munkavállalói, illetve a piac szereplői (állam, hitelezők,
üzleti partnerek, befektetők) számára.
Ezeket az információkat a fenti szereplők alapvetően a vállalkozás számviteli beszámolójából
nyerik, amely pontosan előírt részletességgel mutatja be a vállalkozás vagyonát, ennek összetevőit (mérleg) valamint a bevételek illetve a költségek és a ráfordítások különbözetéből számított eredményt (eredmény kimutatás).
A legfontosabb számviteli dokumentum – a beszámoló – tartalmát az teszi hitelessé, hogy a
vállalkozás hozzáértő számviteli szakemberei a törvény szellemében készítik el, a vállalkozás
felelős vezetője írja alá, a legmagasabb számviteli végzettséggel rendelkező könyvvizsgáló
auditálja. A beszámolót meghatározott időpontra a területileg illetékes Cégbíróságon letétbe
helyezik, ahol a fentebb részletezett érdeklődők ezt megtekinthetik.
A vállalkozás mérlegét, eredmény kimutatását valamint a beszámoló részét képező kiegészítő
mellékletet és üzleti jelentést áttanulmányozó számviteli szakemberek elegendő információt
kaphatnak arról, hogy milyen kockázatokkal lépnek üzleti kapcsolatba az adott vállalkozással.
A beszámoló a számviteli munka végeredménye. Amíg ehhez eljutunk, szükség van:
• a gazdasági szervezet működésének teljes körű megfigyelésére, annak dokumentálására,
• bizonylatolására,
• a gazdasági események által szolgáltatott információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására,
• a számviteltudomány által rögzített módszertan alkalmazására (számlaelmélet,
mérlegtan),
• értékelési elvek, könyvvezetési módszerek alkalmazására.
A számviteli törvény – ahogyan azt a törvény kezdő paragrafusában olvashatjuk – „meghatározza a beszámolási, könyvvezetési kötelezettségeket, a követendő számviteli alapelveket,
a nyilvánosságra hozatal és a könyvvizsgálat feladatait.”

4. 2. 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY FELÉPÍTÉSE
A számviteli törvény tizennégy, római számmal jelölt fejezetet tartalmaz az általános rendelkezésekből kiindulva a záró rendelkezésekig. A mellékletek az egyes dokumentumok részletes
szerkezeti felépítését mutatják be (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás .)
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4. 2. 2. BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A vállalkozás működéséről – vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről – beszámolót kell készíteni. A beszámoló megbízható, valós összképet nyújt az üzleti év gazdasági teljesítményéről.
A 2000. évi C. törvény hatályba lépésekor négyféle beszámoló formát nevezett meg:
1. éves beszámolót,
2. egyszerűsített éves beszámolót,
3. összevont (konszolidált) éves beszámolót,
4. egyszerűsített beszámolót.
Egyszerűsített beszámolót a számviteli törvény 5. és 6. §-ában hivatkozott kormányrendelet
által felhatalmazott szervezetek készíthetnek. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegből és eredmény levezetésből áll. A beszámolót egyszeres könyvvitellel kell alátámasztani.
Az, hogy a vállalkozás éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles e készíteni, három mutató számértékétől függ:
• mérleg főösszegtől (Ft),
• éves nettó árbevételtől (Ft),
• tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak létszámától (fő).
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:
• a mérleg főösszeg az 500 millió forintot,
• az éves nettó árbevétel az 1.000 millió forintot,
• a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
Ha a fenti feltétel nem teljesül, akkor a vállalkozás éves beszámolót köteles készíteni.
Összevont (konszolidált) éves beszámolót köteles készíteni az a vállalkozás, amely más vállalkozásokkal kapcsolatban anyavállalatnak minősül.
Mindhárom beszámolótípus esetén a vállalkozás kettős könyvvitelt köteles vezetni.
A kettős könyvvitel módszertanáról egy későbbi fejezetben olvashatunk.
Az egyszeres könyvvitel gyakorlatának ismertetésétől e jegyzetben eltekintünk.
Az éves beszámoló részei a következők:
• mérleg (A vállalkozás vagyonának bemutatása, értékben, kétféle szemléletben.)
• eredmény kimutatás (A vállalkozás tevékenységének eredményét számszerűsíti
az üzleti évről.)
• kiegészítő melléklet (Jellemzően a mérleg és az eredmény kimutatás adatait
elemzi. Fontos része a cash-flow kimutatás.)
Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, de azt el kell készíteni, viszont csak korlátozottan nyilvános, tehát nem kell a Cégbíróságon letétbe helyezni.
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4. 2. 2. 1. Az éves beszámoló mérlege
A mérleg egy adott időpontban a vállalkozás vagyonát mutatja meg. A mérleg, jellemzően az
úgynevezett fordulónapra – december 31-ére készül. A mérleg elnevezés abból ered, hogy a
vállalkozás vagyonát kétféle szemléletben mutatja meg, ebből az is következik, hogy a mérleg
két oldala értékben megegyezik.
• eszközök – A vállalkozás vagyonának megjelenési forma szerinti bemutatása,
azaz a pénzben kifejezett vagyonérték milyen megjelenési formájú vagyonrészekből tevődik össze. (pl. épületek, készpénz)
• források – A vállalkozás vagyonának eredet szerinti bemutatása. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a pénzben kifejezett vagyonérték milyen része származik saját forrásból és milyen része idegen forrásból. (pl. jegyzett tőke, hosszú lejáratú hitelek)
A számviteli törvény lehetőséget biztosít két fajta szerkezetű mérleg elkészítésére:
• mérlegszerű, ún. kétoldalas változat
• lépcsőzetes szerkezetű változat
A vállalkozások szabadon választhatnak a két típus között.
A klasszikus, kétoldalas szerkezetű mérleg
A mérleg bal oldalán találjuk az eszközöket, a jobb oldalon pedig a forrásokat.
A mérlegben a vagyonrészek részletezése az alábbiak szerint történik:
• a mérlegfőcsoportokat - a magyar ABC nagy betűivel (pl. Befektetett eszközök: A),
• mérlegcsoportokat – római számmal (pl. Immateriális javak: I),
• a mérlegtételeket – arab számmal (pl. vagyonértékű jogok: 3) jelöljük.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eszközök

Mérleg 20… hó …. nap
Források
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke…
III. Tőketartalék…
IV. Eredménytartalék…
V. Lekötött tartalék…
VI. Értékelési tartalék…
VII. Mérleg szerinti eredmény

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök:
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

E. Céltartalékok

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesesen:

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
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A mérlegben az egyes vagyonrészek értékben (vagy ezer forintban, vagy millió forintban) vannak feltüntetve.
A mérleg főösszeg egyenlő az eszközök és a források értékével. Számításuk a következő:
Eszközök = A+ B + C
Források = D + E + F + G
A vagyon nagysága tehát a mérlegfőcsoportok összegéből tevődik össze.
A mérlegcsoportok összege pedig megadja a mérlegfőcsoportok értékét.
pl.:
B = B/I + B/II + B/III + B/IV.
vagy D = D/I + D/II + …. D/VII.
Összefoglalva:
• Az arab számmal jelzett tételek (mérlegtételek) összértéke megadja a római
számmal jelölt mérlegcsoport értékét. /lásd 2. számú melléklet/
• A római számmal jelzett mérlegcsoportok összértéke megadja a magyar ABC
nagybetűivel jelzett mérlegfőcsoportok értékét.
• A mérlegfőcsoportok összértéke pedig az eszközök, források, végeredményben
a vagyon értékét adja.
A lépcsőzetes szerkezetű mérleg
Ez a mérlegforma egymás alatt mutatja be az eszközöket és a forrásokat. Az eszközöket hasonló szerkezetben mint a kétoldalas mérleg, a forrásokat pedig lejárat szerint szerepelteti.
Érdekessége ennek a mérlegtípusnak, hogy a források összértékét nem számszerűsíti.
Az „éles” bevallások mérlegei abban különböznek a fentebb bemutatott mérlegtől, hogy:
• nemcsak a beszámolási év értékadatait, hanem az előző év adatait is tartalmazzák,
• fejlécükben szerepelnek a vállalkozás azonosító adatai (adószám, név, cégjegyzékszám),
• szerepelnek rajta hitelesítő momentumok (aláírás, bélyegző) és a dátum.
A mérleg lépcsőzetes szerkezetű változata
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök:
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
E. Passzív időbeli elhatárolások
F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek (B + C – D – E)
G. Az eszközök összetétele az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonás után (A+F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
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I. Céltartalékok
J. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
.
.
VII. Mérleg szerinti eredmény

4. 2. 2. 2. Az éves beszámoló eredmény kimutatása
Az eredmény kimutatás a vállalkozás egy éves tevékenységét jellemzi, tehát egy időtartam
információ január 1-től – december 31-ig, míg a mérleg egy időponti információ. (Általában
december 31.) A vállalkozás gazdálkodásának eredménye az üzleti év bevételének és ráfordításainak különbözete.
Az eredmény lehet pozitív (nyereség), lehet negatív (veszteség) és nulla.
Az eredmény kimutatás végeredménye a mérleg szerinti eredmény, amely azt mutatja meg,
hogy az adófizetési kötelezettség teljesítése után (ha pozitív az adóalap) a vállalkozás tulajdonos tagjai milyen összeget hagytak benn a vállalkozásban. (A saját tőke mennyivel változik!)
Az eredmény kimutatás több eredménykategóriát is számszerűsít:
• a „főtevékenység” eredménye – üzemi-üzleti tevékenység eredménye,
• a pénzügyi tevékenység eredménye,
• szokásos vállalkozási eredmény,
• rendkívüli eredmény,
• adózás előtti eredmény,
• adózott eredmény,
• mérleg szerinti eredmény.
A jegyzet mérleg- és eredményelemzés fejezetében is látjuk majd, hogy mennyire fontos láttatni az eredmény összetevőit.
A számviteli törvény két alapvető eredmény kimutatási forma választását teszi lehetővé, az
összköltség típusú és a forgalmi költség típusú eredmény kimutatást. Mindkét formának – hasonlóan a mérleghez – létezik „A” és „B” változata.
A két eredmény kimutatási forma csak a „főtevékenység” – üzemi-üzleti tevékenység meghatározási módjában tér el egymástól, ugyanolyan értékű üzemi-üzleti tevékenység eredményt
számítva. Amíg az összköltség típusú eredmény kimutatás az üzemi – üzleti eredmény meghatározásánál olyan hozamokat (bevételeket) is figyelembe vesz, amelyek az értékesítésben még
nem térültek meg, addig a forgalmi költség típusú eredmény kimutatás csak az értékesített
termékek/szolgáltatások bevételeit (és ráfordításait) veszi számításba.
Egyszerűsítve úgy is forgalmazhatunk, hogy az összköltség eljárás nagyobb bevételeket, nagyobb költségekkel állít szembe, míg a forgalmi költség típusú eljárás kisebb bevételeket kisebb költséggel ellentételez. De: Mindkét eljárás ugyanolyan nagyságú üzemi – üzleti tevékenység eredményt határoz meg.
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Az üzemi – üzleti tevékenység eredményének meghatározása után a két eredmény kimutatás
séma ugyanolyan szerkezetű. A két eredmény kimutatás forma áttekintő vázlata látható az
alábbiakban.
Összköltség eljárás
Értékesítés nettó árbevétele

Forgalmi költség eljárás
Értékesítés nettó árbevétele

+ Aktivált saját teljesítmények értéke
+ Egyéb bevételek
- Anyagjellegű ráfordítások
- Személyi jellegű ráfordítások
- Értékcsökkenési leírás
- Egyéb ráfordítások

- Értékesítés közvetlen költségei
= Értékesítés bruttó eredménye
- Értékesítés közvetett költségei
+ Egyéb bevételek
- Egyéb ráfordítások

= Üzemi – üzleti tevékenység eredménye
+ Pénzügyi műveletek eredménye
= Szokásos vállalkozási eredmény
+ Rendkívüli eredmény
= Adózás előtti eredmény
- Adófizetési kötelezettség
= Adózott eredmény
- Osztalékfizetés
= Mérleg szerinti eredmény
Kereskedelmi vállalkozások esetén az üzemi-üzleti tevékenység eredményét a következő séma
szerint határozhatjuk meg:
Bruttó árbevétel
-Értékesítéskor felszámított ÁFA
=Nettó árbevétel
-Eladott áruk beszerzési értéke /ELÁBÉ/
=Árrés
- Az értékesítés közvetlen költségei /ELÁBÉ nélkül /
- Az értékesítés közvetett költségei
+ Egyéb bevételek
- Egyéb ráfordítások
=Üzemi-üzleti tevékenység eredménye
A kereskedelmi vállalkozások árképzéséről, az eredmény meghatározásáról a következő, 5.
fejezetben részletesen olvashatunk
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4. 2. 2. 3. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete
A kiegészítő melléklet elemző részekből (általános rész, specifikus rész, tájékoztató rész) és a
cash-flow kimutatásból áll.
Az elemző részekben kerül ismertetésre a vállalkozás bemutatása, piaci pozíciók elemzése,
alkalmazott módszerek, számvitel politika leírása, valamint olyan adatok, számítások szerepeltetése, amely a mérleg és az eredmény kimutatás (egyes) tételeink értelmezésére szolgál. Ennek
sémaszerű kivitelezését a számvitel törvény nem írja elő.
A cash-flow kimutatás a vállalkozás pénzforgalmáról, pénzáramairól ad képet, amelyben az
év során realizált pénzbevételeket állítjuk szembe a pénzkiadásokkal, így tulajdonképpen a
pénzeszközök állományának változását mutatja.
A cash-flow kimutatás a pénzeszközök állományváltozását a következő séma szerint számítja:
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás.
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás.
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás.
IV. Pénzeszközök változása (I + II + III)

4. 2. 2. 4. Az éves beszámoló üzleti jelentése
Az üzleti jelentés a vállalkozás üzletmenetéről, várható piaci trendekről, kutatás-fejlesztési tevékenységről, környezetvédelmi intézkedésekről ad tájékoztatást.
Az üzleti jelentés csak korlátozottan nyilvános, nem része a beszámolónak, de el kell készíteni.
A Cégbíróságon nem kell letétbe helyezni, az a vállalkozás székhelyén tekinthető meg.
A kiegészítő melléklet elemző részeihez hasonlóan a számviteli törvény az üzleti jelentés részletes tartalmát nem írja elő.
Megjegyzés: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét a számviteli törvény szerinti részletezettségben a 82-84. oldalakon, az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását
/ összköltség eljárás, „A” típus./ a 85. oldalon, a cash-flow kimutatást pedig a jegyzet 86.
oldalán olvashatjuk. Egy valós vállalkozás beszámolójának fenti dokumentumait pedig a
87-89. oldalakon láthatjuk.

4. 2. 3. A SZÁMVITELI ALAPELVEK, SZÁMVITEL POLITIKA
Számviteli alapelvek
A számviteli alapelvek azokat a „viselkedési” normákat jelölik ki, amelyeket a vállalkozónak
a könyvviteli munka és a beszámoló készítés során érvényesítenie kell. Lehetőséget teremt
ugyanakkor a vállalkozói önállóság kiterjedtebb érvényesítésére. (Összehasonlítva pl. a szocialista tervgazdaság számvitelével.)
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A számvitelnek – így a számviteli alapelveknek is az a célja, hogy következetes érvényesítésükkel megbízható, hiteles, valós összképet kapjunk a vállalkozás tevékenységéről.
A számviteli alapelvek fő vezérelvét (ars poeticáját) fogalmazza meg az elsőként említendő
alapelv: A vállalkozás folytatásának elve. Ez azt feltételezi, hogy a vállalkozás belátható időn
belül fenn tudja tartani a működését.
A számviteli alapelvek három csoportját különböztetjük meg:
1. Tartalmi alapelvek
2. Kiegészítő alapelvek
3. Formai alapelvek
Nem nevesített alapelvek között szokás említeni a:
- realizációs elvet és a
- tárgyilagosság elvét.
Mivel a jegyzetnek nem célja a számviteltudomány teljes részletességű megismertetése így a
számviteli alapelvek részletes magyarázatától eltekintünk, hangsúlyozva ugyanakkor fontosságukat és azt, hogy a vállalkozások a számviteli alapelvektől csak a törvényben megadott módon
térhetnek el.
Számviteli politika
A vállalkozás számviteli politikája a törvény adta lehetőségeken belül konkrétan fogalmazza
meg a vállalkozás adottságainak leginkább megfelelő szabályok, előírások, módszerek öszszességét.

A számviteli politika (számviteli szabályzat) keretei között el kell készíteni:
- a pénzkezelési szabályzatot,
- az eszközök és a források értékelési szabályzatát,
- az eszközök és a források leltározási szabályzatát,
- az önköltség számítási szabályzatot.
A számviteli törvényben lehetőség van több helyen választásra, így konkrétan meg kell határozni a:
- beszámoló fajtáját,
- a könyvvezetési módot,
- a választott mérlegtípust,
- a költségelszámolás módját,
- a készletek értékelésének, elszámolásának módját,
- a választott értékcsökkenési leírási módszereket,
- a valutás – devizás tételek értékelési módját.
A számviteli politika keretében el kell készíteni a fentieken felül még:
- a számlarendet,
- a bizonylati rendet, meg kell határozni a kiegészítő melléklet tartalmát, a
mérlegkészítés időpontját.
Látható, hogy a számviteli politika elkészítése mennyire fontos feladat, így ennek a dokumentumnak a körültekintő elkészítése a vállalkozás elemi érdeke.
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4. 3. Mérleg- és eredményelemzés

A szakirodalomban található elemzési módszerek és mutatószámok közül csak a legfontosabbakat fogjuk áttekinteni.
Az elemzéseinkben egyrészt időbeni változásokat (egyik évről a másikra) fogunk vizsgálni,
másrészt vagyon és eredmény összetételi adatokat fogunk elemezni.

4. 3. 1. A VAGYONÁLLAPOT ELEMZÉSE
A vállalkozás beszámolójának fontos része a vagyonállapot bemutatása a mérlegben. A mérlegben,forintértékben meghatározott vagyont kétféle szemléletben (eszközök, források) mutatjuk be, ismertetve az előző évi (bázis év) és a tárgyévi adatokat is.
Mind az eszközök, mind a források tekintetében az időbeni változásokat illetve az összetétel
elemzési mutatókat is meg fogjuk ismerni.

4. 3. 1. 1. Az eszközállomány elemzési módszerei
A mérlegben található bázisévi és tárgyévi értékadatokat felhasználva az 11. számú táblázat
segítségével elemezhetjük a táblázat számadatainak segítségével az egyes eszközrészek változásait.
11. sz. táblázat
Az eszközök főbb csoportjai

A bázisév
adata
(ezer Ft)
2

A tárgyév
adata (ezer Ft)

Immateriális javak

2.000

1.000

11

5

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök összesen
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Forgóeszközök
összesen
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

5.000

6.000

28

30

1000
∗ 100 = 50%
2000
120

3.000

2.000

17

10
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10.000

9.000

56

45

90

1.000
400
600
4.000

2.000
500
1.500
6.000

6
2
3
22

10
2,5
7.5
30

200
125
250
150

6.000

10.000

33

50

167

2.000

1.000

11

5

50

18.000

20.000

100 %

100%

111

1

3

Az egyes eszközcsoportok megoszlása (%)

Bázisév

Tárgyév

4

5
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Az egyes eszközcsoportok változása bázis
évről a tárgyévre (bázisév = 100 %)
6

A táblázat 1-3. oszlopa tulajdonképpen a mérleg kivonata.
A 4-5. oszlopban a vagyonszerkezet bemutatására nyílik lehetőség mind a bázis, mind pedig a
tárgyévben. (Az eszközök összértékéhez viszonyítva.)
A táblázat 6. oszlopában az egyes eszközrészek időbeni változását számíthatjuk a bázisidőszaki és a tárgyidőszaki adatokból %-os formában.
A vagyonszerkezet legfontosabb mutatói:
•

A befektetett eszközök aránya:

Pl.: a bázisévben:
•

•

Tárgyi eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

5.000
∗ 100 = 45%
5.000 + 6.000

Forgóeszköz intenzitás:

Pl.: a tárgyévben:

A forgóeszközök értéke
∗100 =  %
Összes eszközérték

10.000
∗ 100 = 50 %
20.000

Tárgyi eszköz intenzitás:

Pl.: a bázisévben:

•

10.000
∗ 100 = 56 %
18.000

A forgóeszközök aránya:

Pl.: a tárgyévben:

Befektetett eszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

10.000
∗ 100 = 62,5%
10.000 + 6.000

Természetesen az egyes mérleg főcsoportokon belüli elemzésekre is van lehetőség.
Pl.:
•

Befektetett pénzügyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül:

Befektetett pénzügyi eszközök
∗ 100 =  %
Befektetett eszközök

Pl.: a tárgyévben:

2.000
∗ 100 = 22,2%
9.000
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A teljes részletességű mérleg adataiból még részletesebb elemzésekre is van lehetőség.
Pl.
•

Az ingatlanok aránya a tárgyi eszközökön belül:

Az ingatlanok értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök értéke
Mivel a vállalkozások forgóeszközei között kiemelt jelentőségűek a készletek,(a számlarend is
egy teljes számlaosztályt (2) biztosít a számukra) ugyanakkor a kereskedelmi vállalkozások
gazdálkodásában is nagy jelentőséggel bírnak, vizsgáljuk meg a készletszerkezet elemzési
lehetőségeit.
A készletek elemzésére alkalmas az alábbi táblázat:
12. sz. táblázat

A készletrészek megnevezése

A bázisév adata
(ezer Ft)

A tárgyév adata
(ezer Ft)

Az egyes készletcsoportok megoszlása %

bázisév

250

100
∗ 100 = 10%
1.000
20

12,5

100

50

10

2,5

150

300

15

15

150

300

15

15

400
1.000

700
2.000

40
100

35
100

Anyagok

100

400

Áruk
Készletekre adott
előleg
Állatok
Befejezetlen termelés
és félkész termékek
Késztermékek
Készletek összesen

200

A táblázatból az alábbi készlethányad mutatók számíthatók:
Anyagok értéke
∗ 100 =  % (anyaghányad )
A készletek összértéke

Pl.: a bázisévre:

100
∗ 100 = 10%
1000

Késztermékek értéke
∗ 100 =  % (késztermékhányad )
A készletek összértéke

Pl.: a tárgyévre:

tárgyév

700
∗ 100 = 35%
2000
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20

Ha a készletfőcsoportokat tekintjük (vásárolt készletek = anyagok + áruk) illetve saját termelésű készletek = befejezetlen termelés + félkész termék + késztermék) akkor számíthatjuk még
az alábbi mutatókat:
•

Vásárolt készletek aránya:

Pl.: a bázisévre:

•

Vásárolt készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

100 + 200
∗ 100 = 30%
1000

Saját termelésű készletek aránya:

Pl.: a bázisévre:

Saját term. készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

150 + 400
∗ 100 = 45%
1000

Az eszközállományt jellemző mutatók között leggyakrabban elemzett mutató a befektetett
eszközök és forgóeszközök arányát számszerűsítő mutatók. Természetesen a részletesebb
célirányos elemzésekben más mutatók is elemzésre kerülnek. (pl. a készletek forgási sebessége)
4. 3. 1. 2. A forrás állomány elemzése
Az egyes forrásrészek elemzésére alkalmas a 13. számú táblázat:
13. sz. táblázat
A bázisév
adata
(ezer Ft)

A források főbb
csoportjai

Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
- Hosszú lejáratú
- Rövid lejáratú
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

A tárgyév
adata
(ezer Ft)

Az egyes forráscsoportok
megoszlása (%)

Bázisév
(%)

Tárgyév
(%)

Az egyes forráscsoportok
változása bázis évről a
tárgyévre
(bázisév = 100 %)

10.000

12.000

56,0

60

12.000
∗ 100 = 120%
10.000

1.000
6.000
4.000

2.000
5.500
3.000

5,5
33,0
22,0

10
27,5
15

200
92
75

2.000

2.500

11,0

12,5

125

1.000

500

5,5

2,5

50

18.000

20.000

100

100
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A források szerkezetének elemzése a következő ún. tőkeszerkezet mutatókkal lehetséges:
A saját tõke értéke
• A saját tőke aránya:
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke
(Megjegyzés: Szokás ezt a mutatót „tőkeerősségnek” is nevezni)
Pl.: a bázisévben:

10.000
∗ 100 = 56 %
18.000
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•

A céltartalékok aránya:

Pl.: a tárgyévben
•

A céltartalékok értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

2.000
∗ 100 = 10%
20.000

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül:

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Pl.: a bázisévben:
•

4.000
∗ 100 = 22 %
18.000

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül:

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Pl.: a tárgyévben:

2.500
∗ 100 = 12,5 %
20.000

A szakirodalomban találhatunk olyan mutatókat is, amelyek a forrásokon belül a saját és az
idegen tőke (kötelezettségek) viszonyát vizsgálják.
•

Saját tőke intenzitás:

Pl.: a bázisév estén:
•

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + idegen tõke értéke

10.000
∗ 100 = 62,5%
10.000 + 6.000

Idegen tőke intenzitás:

Pl.: a tárgyév estén:

Az idegen tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + Idegen t.

5.500
∗ 100 = 31,4%
12.000 + 5.500

A tőkestruktúra mutatók közül a saját és az idegen források arányát tekinthetjük a legfontosabbnak, mert ez a mutató mutatja meg azt, hogy a vállalkozás eszközeinek finanszírozásában milyen arányban támaszkodik a hitelezőkre (kötelezettségek).
Magyarországon ez az érték jellemzően 25 – 35 % között mozog.
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A nemzetközi gyakorlatban az idegen tőke és a saját tőke arányát is összehasonlítják.
•

Idegen tőke/Saját tőke arány =

I deg ent.
*100% = ...%
Sajátt.

A saját vagyonon belül vizsgálható a jegyzett tőke aránya.
•

A jegyzett tőke aránya =

Jegyzett t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A vállalkozások megítélése szempontjából a jegyzett tőkének a saját tőkén belüli aránya bír
kiemelt jelentőséggel. Számítható a saját tőkén belül a mérleg szerinti eredmény aránya.
•

A mérleg szerinti eredmény aránya =

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Saját t.

Vizsgálhatók a rövid illetve hosszú lejáratú hitelek és az összes kötelezettségek aránya.
•

A hitelek aránya =

Hosszú lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek
vagy

Rövid lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek

4. 3. 1. 3. Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzésének mutatói
Az elemzési gyakorlatban használatos az eszköz igényességi mutató, amit tőke multiplikátornak is neveznek.
• Eszköz igényességi mutató:

Például a tárgyév adataiból:

Eszközökösszesen
*100% = ....%
Sajátt

20.000
*100% = 167%
12.000

A vagyonrészek elemzésében gyakran találkozhatunk a forgótőke és a működő tőke fogalmával és az ezekre épülő mutatókkal.
A mutatók ismertetése előtt definiáljuk a forgótőke és a működő tőke fogalmát.
A forgótőke meghatározása az alábbi összefüggésekkel lehetséges:
Forgótőke = Forgóeszközök – Folyó források (rövid lejáratú kötelezettségek)
Forgótőke = Tartós források – Befektetett eszközök
(Tartós források alatt a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek összességét értjük.
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A forgótőke lényegének megértéséhez tekintsük meg a következő ábrát.
Befektetett eszkö- Saját tőke
zök
+
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Forgóeszközök

Forgótőke

Rövid
lejáratú
kötelezettségek

A forgótőke tehát a forgóeszközök tartós forrásokkal (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) finanszírozott része.
•

A forgótőke aránya az összes forráson belül.
Pl. a bázisév esetén
Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Forgóeszközök − Rövid lejártú kötelezettségek
∗ 100 =
A források értéke
6.000 − 2.000
∗ 100 = 22.2%
18.000

vagy
Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Tartós források − Befektetett eszközök
∗ 100 =
A források értéke
(10.000 + 4.000) − 10.000
∗ 100 = 22.2%
18.000

• Nettó forgótőke=Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek.
Például bázisév esetén: 6.000-2.000=4.000
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A működő tőke a mérleg alábbi részeiből számítható:
Immateriális javak
+
Működő tárgyi eszközök
+
Befektetett pénzügyi eszközök
+
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
MŰKÖDŐ TŐKE
A működő tőke tehát a termelésben ténylegesen részt vevő tárgyi eszközöket tartalmazza csak
a tárgyi eszközökön belül (pl. a még nem aktivált beruházásokat nem).
•

A működő tőke aránya az összes forráson belül:
A mûködõtõke értéke
∗ 100 =  %
A források összértéke

Megjegyzés: Mivel az 1. sz. táblázatunkban a tárgyi eszközök részletezése nem szerepel, így a
mutató konkrét számértékét nem tudjuk kiszámítani.
Az adósságállomány elemzése:
Az adósságállomány a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.
Eladósodás = Az eszközök értéke – Saját tőke
•

Eladósodottsági mutató:

A kötelezettségek értéke
∗ 100 =  %
Az összes eszköz értéke

Pl.: az 1. és 3- sz. táblázat tárgyévi adataiból
5.500
∗ 100 = 27,5%
20.000
Megjegyzés: Minél kisebb a mutató értéke annál kedvezőbb a vállalkozás helyzete. Még 60 %os mutató is elfogadható lehet.
Számíthatunk hosszú távú és rövid távú eladósodottsági mutatót.
• Hosszú távú eladósodottság:
Hosszú lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tõke
Pl.: a 3. sz. táblázat tárgyévi adataiból:
3.000
∗ 100 = 20%
3000 + 12.000

•

Rövid távú eladósodottság:

Rövid lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A forgóeszközök értéke

Pl.: 1- és a 3. táblázat tárgyévi adataiból:
2.500
∗ 100 = 25%
10.000
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Képezhetünk olyan mutatókat is, amelyek a pénzáram (cash-flow) és az adósságállomány között teremtenek kapcsolatot.
Cash − flow
• Adósságfedezeti együttható:
∗ 100 =  %
I deg en források
Ez a mutató arra mutat rá, hogy a cash-flow hányszorosát teszi ki az adósságállománynak.
Szembeállíthatjuk az összes kötelezettségeinkkel az összes követeléseinket is, ekkor az ún. kötelezettségfedezet mutatót kapjuk.
•

Kötelezettségfedezet:

Összes követelés
∗ 100 =  %
Összes kötelezettség

Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyévi adataiból:
500
∗ 100 = 9%
5.500

Minél magasabb a mutató számértéke annál kevésbé kell forrásokat bevonni a kötelezettségek
teljesítésébe.
Likviditási mutatók
A hitelelemzésben jelentős szerepe van a likviditás (fizetőképesség) elemzésének. A likviditási
mutatók jellemzően a likvid eszközök és a likvid források egymáshoz való viszonyán alapulnak.
Likvid eszközök alatt az egy éven belül pénzzé tehető eszközöket, likvid források alatt pedig
az egy éven belül esedékessé váló tartozásokat értjük.
•

Likviditási mutató:

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettség

10.000
∗ 100 = 400%
2.500
(A mutatót a „rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége” néven is használják)

Pl.: a tárgyévi adatokból:

•

ha a mutató értéke 100 %-nál kisebb, fennáll a fizetésképtelenség veszélye
ha a mutató 100 – 200 %-os értéket mutat, az normálisnak tekinthető
ha a mutató értéke túl magas (mint a fenti példában) az sem jó, mert a gazdálkodás jövedelmezősége romolhat.
Gyorslikviditási mutató:

Forgóeszközök - Készletek
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyév adataiból:
10.000 − 2.000
∗ 100 = 320%
2.500
Forgóeszközök - Készletek - Követelések
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyév adataiból:
•

Pénzhányad mutató:

10.000 − 2.000 − 500
∗ 100 = 300%
2.500

(A mutató számlálójában szerepelhet: Pénzeszközök+Értékpapírok)
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A vállalkozások vagyoni helyzetének megítéléséhez nélkülözhetetlen a mérleg felépítésének,
valamint a vagyon változását illetve a vagyonszerkezet változását elemző mutatóknak a készségszintű ismerete.
A megismert mutatók segítségével a befektetési, üzleti stb. döntéseinket jobban megalapozhatjuk. Az esetek nagy részében csak durva eltérések illetve arányok esetén lehet egy mutató
számértékéből azonnali következtetéseket levonni, sokszor szélesebb körű és részletesebb
vizsgálatokra van szükség.
További információkat kaphatunk a változások okairól a beszámoló kiegészítő mellékletéből.

4. 3. 2. EREDMÉNYELEMZÉS
A vállalkozás eredményének meghatározása kétféleképpen is lehetséges.
Meghatározható az eredmény a saját tőke év végi és év eleji állományának (értékének)
különbözetéből, (mérleg) és meghatározható az eredmény a bevételek és a ráfordítások különbözetéből. (eredmény kimutatás)
Ebben a fejezetben az eredmény kimutatás elemzésének lehetőségeit keressük.
Az eredményelemzéshez használjuk az alábbi táblázatot. (A táblázat adatai függetlenek az 11.
és 13. táblázat adataitól.)
14. sz. táblázat

Eredményrészek
1. Üzemi üzleti tevékenység eredménye
2. Pénzügyi műveletek eredménye
3. Szokásos vállalkozói eredmény (1+2)
4. Rendkívüli eredmény
5. Adózás előtti eredmény (3 + 4)
6. Adófizetési kötelezettség
7. Adózott eredmény (5 – 6)
8. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
9. Fizetett osztalék
10. Mérleg szerinti eredmény (7 + 8 + 9)

Bázisév
(ezer Ft)
3.000
1.000
4.000
-1.000
3.000
500
2.500
500
2.000
1.000

Tárgyév
(ezer Ft)
4.000
500
4.500
500
5.000
1.000
4.000
1.000
3.000
2.000

A változás
abszolút értékben (ezer Ft)
1.000
-500
500
+1.500
2.000
500
1.500
500
1.000
1.000

A változás százaléka
(bázisév = 100
%)
133 %
- 50%
112,5
+300
167
200
160
200
150
200

Az eredményszerkezet mutatók az egyes eredményrészeknek egy másik eredményrészhez viszonyított arányát számszerűsítik.
•

A szokásos vállalkozási eredmény szerkezete:
Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény
3.000
∗ 100 = 75%
4.000
Pénzügyi mûveletek eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény

Pl.: bázisévi adatokból:
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Pl.: tárgyévi adatokból:

500
∗ 100 = 11%
4.500

Hasonlíthatunk eredményrészeket az adózás előtti eredményhez és az adózott eredményhez is.
• Az adózás előtti eredmény szerkezete:
Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény
Pl.: bázisévi adatokból:
•

Adózott eredmény szerkezete:

3.000
∗ 100 = 100%
3.000

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Pl.: tárgyévi adatokból:

2.000
∗ 100 = 50%
4.000

(Ezt a mutatót sok helyen ”nyereség-visszatartási mutatónak” is nevezik.)
Használatos az elemzési gyakorlatban az ún. adóhányados mutató.
•

Adóhányados mutató:

Adófizetési kötelezettség
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Pl.: bázisévi adatokból:

500
∗ 100 = 16,6%
3.000

Az osztalék-nyereség arányát mutatja meg az osztalék-nyereség arány mutató.
•

Osztalék – nyereség arány:

Fizetett osztalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Pl.: tárgyévi adatokból:
•

Felélési mutató:

3.000
∗ 100 = 75%
4.000

Eredménytartalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Hasonlíthatjuk az eredményrészeket az árbevételhez is.
•

Árbevétel arányos eredmény:

•

Profithányados:

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele
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Kifejezhetjük a költségeket is az eredmény százalékában.
Összes költség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

•

Eredményarányos költség:

•

Eredményarányos költség nemek:

Anyagköltség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

A mutató számlálójában szerepelhetnek:
 bérköltség
 egyéb költség
 értékcsökkenés
 anyag, személyi jellegű és egyéb ráfordítások
 az értékesítés közvetlen költségei
 az értékesítés közvetett költségei
A tárgyalt mutatók tanulmányozásával képet kaphatunk a vállalkozás eredménystruktúrájáról.
A bázisévről a tárgyévre történő változás abszolút illetve %-os adatai tekintetében célszerű elolvasni a vállalkozás beszámolójának kiegészítő mellékletét, ahol várhatóan számszerű és szöveges értékeléseket is olvashatunk a változásokat előidéző okokról.

4. 3. 3. A VAGYON ÉS EREDMÉNYRÉSZEK KOMBINÁLT MUTATÓI
Az itt tárgyalt mutatók és elemzési módszerek vagyon és eredményrészek célszerűen megválasztott arányait számszerűsítik.
Az úgynevezett jövedelmezőségi mutatók közül, az eszköz és a saját tőke arányos eredménymutatót emelhetjük ki.
•

Eszközök jövedelmezősége (eszközarányos eredmény):
Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Eszközök összesen

Természetesen nem csak az összes eszköz illetve a teljes saját vagyon szerepelhet viszonyítási
alapként, hanem pl. számíthatjuk a befektetett eszközök jövedelmezőségét is.
Üzemi - üzleti tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
A befektetett eszközök értéke

•

Saját vagyon jövedelmezősége:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Saját vagyon

Részvénytársaságok esetén összehasonlítjuk az adózott eredményt a cég összes értékpapírjainak értékével.
Adózott eredmény
∗ 100 =  %
Az értékpapírok piaci értéke
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Számíthatjuk a már megismert forgótőke és működő tőke segítségével az alábbi tőkearányos
eredménymutatókat.
•

Forgótőke arányos eredmény:

•

Működő arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Forgótõke

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Mûködõtõke

Hasonlíthatjuk az eszköz és forrásértékeket az árbevételhez is, illetve az árbevételt a különböző
eszköz és forrásértékekhez.
•

Az árbevétel eszközigényessége:

•

Tőkearányos árbevétel:

•

Forgótőke arányos árbevétel:

•

Működő tőke arányos árbevétel:

Az eszközök átlagos értéke
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
Az összes forrás átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A forgótõke átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A mûködõtõke átlagos értéke

Számíthatunk olyan mutatókat is, amelyben az egyes költségfajtákat az árbevétel százalékában
mutatjuk ki. (költségszint mutatók)
Összes költség
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

•

Értékesítési költségszint:

•

Anyagjellegű ráfordítások szintje:

Anyagjellegű ráfordítások
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

• Az értékesítés közvetlen költségszintje:
Az értékesítés közvetlen költségei
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Az elemzési gyakorlatban vizsgálhatjuk az eredmény és az árbevétel viszonyát, ekkor az úgynevezett eredményszint mutatókat kapjuk.
• Eredményszint:

Eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

• A mérleg szerinti eredmény szintje:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele
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•

Árbevétel arányos szokásos eredmény:
Szokásosvállalkozásieredmény
*100 = ...%
ért.nettóárb. + egyébbev. + pénzügyibev.

A jegyzetünk 4. fejezetében több mint félszáz mutatót ismerhettünk meg. Az elemzési gyakorlatban ezek a mutatók a vagyon és eredményrészletezettség szerint még tovább részletezhetők. Mivel a tantárgyi követelmények teljesítéséhez a tanult mutatók bőségesen elegendőek,
ezért ezektől itt eltekintünk.
Természetesen a vagyon és eredményelemzés mutatóit másféle szerkezetben is be lehet mutatni, az itt bemutatott módszert a könnyebb érthetőség miatt választottam.

A 4.3. fejezetben számított mutatók összefoglaló táblázatai a 79-83. oldalakon láthatók.
A 84-87. oldalakon pedig feladatokat láthatunk a 4. fejezetben tanult ismeretek gyakorlására.
A 88-90. oldalakon a mérleg teljes részletezettségű tagolását láthatjuk. /Éves beszámoló mérlege,” A” változat/.
A 91. oldalon az eredménykimutatás előírt tagolása látható /Éves beszámoló eredmény kimutatása „A” változat , Összköltség eljárás/.
A 92. oldalon a Cash-flow kimutatás előírt sémája olvasható.
A jegyzet 93-95. oldalain egy ma is működő vállalkozás néhány évvel korábbi egyszerűsített
éves beszámolójának mérlegét, eredménykimutatását, és cash-flow kimutatását láthatjuk.

Házi dolgozat téma
1. A jegyzet 87-88-89. oldalain egy valós vállalkozás mérlegét, eredmény kimutatását
és cash-flow kimutatását láthatjuk. Jellemezd a vállalkozást, mutasd meg a beszámolórészek közötti kapcsolatokat, Mutasd meg, hogy a mérleg és az eredmény kimutatás adataiból hogyan készíthető el a cash-flow kimutatás?

Megjegyzés: Tanulmányainkban az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, valamint az
egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását fogjuk használni, ezeknek is az „A”
változatát !
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Az eszközállomány elemzési módszerei
15. sz. táblázat
Az eszközállomány elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

A befektetett eszközök aránya:

Befektetett eszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

A forgóeszközök aránya:

A forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

Tárgyi eszköz intenzitás

Tárgyi eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

Forgóeszköz intenzitás:

Forgó eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

Befektetett pénzügyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül:

Befektetett pénzügyi eszközök
∗ 100 =  %
Befektetett eszközök

Az ingatlanok aránya a tárgyi
eszközökön belül:

Az ingatlanok értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök értéke

Készlethányad mutatók:

Anyagok értéke
∗ 100 =  % (anyaghányad )
A készletek összértéke
Késztermékek értéke
∗ 100 =  % (késztermékhányad )
A készletek összértéke

Vásárolt készletek aránya:

Vásárolt készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

Saját termelésű készletek
aránya:

Saját termelésü készletek értéke
∗100 =  %
A készletek összértéke
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A forrásállomány elemzésének mutatói
16. sz. táblázat
A forrásállomány elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

A saját tőke aránya:

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

A céltartalékok aránya:

A céltartalékok értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson
belül:

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson
belül:

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Saját tőke intenzitás:

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + idegen tõke értéke

Idegen tőke intenzitás:

Az idegen tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + Idegen t.

Idegen tőke/Saját tőke arány:

I deg en t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A jegyzett tőke arány:

Jegyzett t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A mérleg szerinti eredmény
aránya:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Saját t.

A hitelek aránya:

Hosszú lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek

vagy

Rövid lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek
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Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzési mutatói

17. sz. táblázat

Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

Eszköz igényességi mutató:

Eszközökösszesen
*100% = ....%
Sajátt

A forgótőke aránya az
összes forráson belül:

Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Forgóeszközök − Rövid lejártú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A források értéke

vagy

Nettó forgótőke
A működő tőke aránya az
összes forráson belül:
Eladósodottsági mutató:

Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Tartós források − Befektetett eszközök
∗ 100 =  %
A források értéke

=Forgó eszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek.
A mûködõtõke értéke
∗ 100 =  %
A források összértéke
A kötelezettségek értéke
∗ 100 =  %
Az összes eszköz értéke

Hosszú távú eladósodottság:

Hosszú lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tõke

Rövid távú eladósodottság:

Rövid lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A forgóeszközök értéke

Adósságfedezeti együttható:

Cash − flow
∗ 100 =  %
I deg en források

Kötelezettségfedezet:

Likviditási mutató:

Gyorslikviditási mutató:

Pénzhányad mutató:

Összes követelés
∗ 100 =  %
Összes kötelezettség

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettség
Forgóeszközök - Készletek
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök - Készletek - Követelések
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
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Az eredményelemzés mutatói
18. sz. táblázat
Az eredményelemzés mutatói
A mutatószám elnevezése
A szokásos vállalkozási eredmény szerkezete:

A mutatószám számításának képlete
Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény

Pénzügyi mûveletek eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény
Az adózás előtti eredmény szerkezete:
Adózott eredmény szerkezete:

Adóhányados mutató:

Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Adózott eredmény
Adófizetési kötelezettség
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Osztalék – nyereség arány:

Fizetett osztalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Felélési mutató:

Eredménytartalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Árbevétel arányos eredmény:

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Profithányados:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Eredményarányos költség:

Összes költség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

Eredményarányos költség nemek:

Anyagköltség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény
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A vagyon és eredményrészek kombinált mutatói
19. sz. táblázat
A vagyon és eredményrészek kombinált mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

Eszközök jövedelmezősége
(eszközarányos eredmény)

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Eszközök összesen
Üzemi - üzleti tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
A befektetett eszközök értéke

Saját vagyon jövedelmezősége

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Saját vagyon

Részvénytársaságok értékpapírjainak értéke

Adózott eredmény
∗ 100 =  %
Az értékpapírok piaci értéke

Forgótőke arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Forgótõke

Működő arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Mûködõtõke

Az árbevétel eszközigényessége:

Az eszközök átlagos értéke
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Tőkearányos árbevétel:

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
Az összes forrás átlagos értéke

Forgótőke arányos árbevétel:
Működő tőke arányos árbevétel:

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A forgótõke átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A mûködõtõke átlagos értéke

Értékesítési költségszint:

Összes költség
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

Anyagjellegű ráfordítások
szintje:

Anyagjellegű ráfordítások
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés közvetlen költségszintje:

Az értékesítés közvetlen költségei
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Eredményszint:

Eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

A mérleg szerinti eredmény
szintje:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel arányos szokásos
eredmény:

Szokásosvállalkozásieredmény
*100 = ...%
ért.nettóárb. + egyébbev. + pénzügyibev.
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Egyes vagyoni részek helye a mérlegben

Eredmény tartalék
Fogyasztási adó
Adott váltó
Beruházási hitel
Üzleti vagy cégérték
Mérleg szerinti eredmény
Tartósan adott kölcsönök
Készletekre adott előleg
Valuta a pénztárban
Egyéb részesedések
Kapott váltó
Államkötvények
Előző évek felhalmozott veszteségei
Befejezetlen beruházás
Szállítók
Növendék állatok
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Rövid lejár köt.

Hosszú lej. köt

Saját tőke

Pénzeszközök

Értékpapírok

Követelések

Készletek

Bef. Pénzü.
eszk.

Tárgyi eszközök

Immateriális
javak

20. sz. táblázat

Mérleg összeállítási feladat
Egy vállalkozás főkönyvi számlái 2009. december 31-én az alábbi adatokat tartalmazzák.
(Megjegyzés: A főkönyvi számlákon az adatok Ft-ban szerepelnek. Az elkészítendő mérlegben viszont ugyanezek az adatokat ezer Ft-ban kell szerepeltetni.)
21. sz. táblázat
Előző évek felhalmozott nyeresége

3.700.000 Jegyzett tőke

Szellemi termékek

3.000.000 Ingatlanok

Pénztári pénzkészlet

1.200.000 Forgatási célú értékpapírok

900.000

Befektetési célú értékpapírok

1.200.000 Mérleg szerinti eredmény

………

Hosszú lejáratú hitel

7.000.000

12.000.000 Gépek értékcsökkenése

Tartozás a szállítók felé

800.000 Bankszámla

Egyéb céltartalékok

400.000 Követelések a vevőkkel szemben

Munkabértartozás
Befejezetlen beruházások
Gépek berendezések
Ingatlanok értékcsökkenése

1.000.000 Árukészlet
400.000 Váltókövetelések
23.000.000 Tenyészállatok
1.000.000

20.000.000

Szellemi termékek értékcsökkenése

3.000.000
1.900.000
600.000
1.400.000
500.000
2.000.000
400.000

Feladat: A fenti adatokat felhasználva állítsuk összes a vállalkozás mérlegét az alábbi szerkezetben:
Mérleg 2009. december 31. (ezer Ft-ban!)
ESZKÖZÖK
A. ...............................................

ÖSSZEG

FORRÁSOK
D.................................................

I.. Inmateriális javak

I. Jegyzett tőke

II.. Tárgy eszközök

II .............................................

III. Befektetett pénzügyi eszközök

III. Mérleg szerinti eredmény

B. Forgóeszközök
I. Készletek

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek

II. ..........................................

I. Hátrasorolt kötelezettségek

III. ..........................................

II. ...........................................

IV. Pénzeszközök

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

C. Aktív időbeli elhatárolások

G. Passzív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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ÖSSZEG

Eredmény kimutatás összeállítási feladat.
Készítsd el a vállalkozás eredmény kimutatását, összköltség és forgalmi költség eljárással is a
megadott adatokból. (Az adatok ezer Ft-ban )

1.

Összes termelési költség:

2.400

2.

Értékesítés nettó árbevétele:

4.800

3.

Egyéb bevételek:

400

4.

Közvetett költség:

340

5.

Egyéb ráfordítások:

600

6.

Rendkívüli bevételek:

700

7.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

600

8.

Rendkívüli ráfordítások:

800

9.

Pénzügyi műveletek bevételei:

900

10.

Társasági adó:

400

11.

Osztalék:

12.

Saját termelésű készletek nyitóértéke:

700

13.

Saját termelésű készletek záró értéke:

400

14.

Saját rezsis beruházások:

500

1.200
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Egy vállalkozás éves pénzáramának számítása (Cash-flow)
A vállalkozás éves pénzáramai: (ezer Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adózás előtti eredmény:
Elszámolt értékcsökkenés:
Szállítói kötelezettség változása:
Vevőkövetelés változása:
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete:
Nyereség után fizetendő adó:
Befektetett eszközök beszerzése:
Kapott osztalék:
Kötvénykibocsátás bevétele:
Véglegesen kapott pénzeszköz:
Hitel visszafizetése:
Véglegesen átadott pénzeszköz:

+800
2400
-600
+200
-400
120
1.400
900
500
1000
700
400

Feladat:
Határozzuk meg a vállalkozás pénzeszközváltozását!
Feltételezzük azt, hogy más pénzáramok nulla értékűek!
Megoldás
1.

Adózás előtti eredmény:

2.

Elszámolt értékcsökkenés:

3.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete:

-400

4.

Szállítói kötelezettség változása:

-600

5.

Vevőkövetelés változása:

+200

6.

Nyereség után fizetendő adó:

-120

+800
+2400

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás:
7.

Befektetett eszközök beszerzése:

8.

Kapott osztalék:

+2280
-1.400
+900

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás:

-500

9.

Kötvénykibocsátás bevétele:

+500

10.

Véglegesen kapott pénzeszköz:

11.

Hitel visszafizetése:

-700

12.

Véglegesen átadott pénzeszköz:

-400

+1000

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás:
IV. Pénzeszköz változása: (I+II+III)=

+400
+2.180
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Az éves beszámoló mérlege („A” változat)
Eszközök (aktívák)
A Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
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II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

Források (passzívák)
D Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
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F Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
Források összesen
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Az éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással
(„A” változat)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01 + 02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 03 + 04)
III. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10 + 11 + 12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I + II + III – IV – V – VI - VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 + 19 + 20 + 21)
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)
C Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X - XI)
E Adózás előtti eredmény (± C ± D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F Adózott eredmény (± E - XII)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G Mérleg szerinti eredmény (± F + 22 - 23)

91

Cash-flow kimutatás a számviteli törvény szerint
I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(Működési cash-flow 1-13. sorok)

22. sz. táblázat

1. Adózás előtti eredmény

+

2. Elszámolt amortizáció

+

3. Elszámolt értékvesztés, és visszaírás

+

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

+

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

+

6. Szállítói kötelezettség változása

+

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

+

8. Passzív időbeli elhatárolások változása

+

9. Vevőkövetelés változása

+

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

+

11. Aktív időbeli elhatárolások változása

+

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

-

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás
II.
(Befektetési cash-flow 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése

-

15. Befektetett eszközök eladása

+

16. Kapott osztalék, részesedés
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás
III.
(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)

IV.

-

+

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

+

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

+

19. Hitel és kölcsön felvétele

+

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

+

21. Véglegesen kapott pénzeszköz

+

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

-

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

-

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

-

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

-

26. Véglegesen átadott pénzeszköz

-

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

+

Pénzeszköz változása (I + II + III. sorok)

92

+

DŐL A FA Kft. (Cash-flow kimutatás)
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

±
+
±
±
±
±
±
±
±
±
±
-

II.
14
15
16

14-16. sor

+
+

III.

Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása
Kapott osztalék, részesedés
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás
17-27. sor

17

+

18

+

19

+

20

+

21
22

+
-

23

-

24
25
26

-

27

±

IV.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás
(Működési cash flow) 1-13. sor
Adózás előtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
Passzív időbeli elhatárolások változása
Vevőkövetelés változása
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása
Aktív időbeli elhatárolások változása
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
bevétele
Hitel és kölcsön felvétele
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elh. Bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása
Véglegesen kapott pénzeszköz
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása
Pénzeszközök változása I+II+III

Budapest, 2009. március 28.
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23. sz. táblázat

2.164
574
1.529

549
318
-691
0
-115
0

0

2.164

DŐL A FA Kft.
Statisztikai számjel:
14431762-5911-113-01
Cégjegyzék száma:
01-09-903632

2008. évi
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltség eljárással)

Sorszám
a
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
G.

A tétel megnevezése
b
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Budapest, 2009. március 28.
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Előző év

24. sz. táblázat
ezer HUF
Tárgyév

c
4 144

d
13 207

7 254
8 121
2 075
1 005
83
114
3

6 080
14 884
2 184
1 529
121
569
5

3
117

5
574

117
31
148
148

574
115
459
459

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DŐL A FA Kft.
Statisztikai számjel:
14431762-5911-113-05
Cégjegyzék száma:
01-09-903632
2008. évi
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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5. A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben megvizsgáljuk:
- az árbevétel alakulását meghatározó tényezőket,
- az árképzés lehetséges formáit, a beszerzési ár, az árrés, az eladási ár fogalmát,
- a költségek fajtáit, a költségek alakulására ható tényezőket,
- a hatékonyság, jövedelmezőség, fizetőképesség fogalmát.

5. 1. Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők
Általánosan tekintve a vállalkozásokat, az árbevétel fogalmak a vállalkozások jellegétől függően a következők:
- termelő vállalkozások árbevétele,
- kereskedelem-áruforgalmi tevékenység árbevétele
- szolgáltató vállalkozások árbevétele.
Jegyzetünk e fejezetében a kereskedelmi vállalkozások viszonyait vizsgáljuk.
Ha az árbevétel alakulását vizsgáljuk, akkor a következő tényezőket kell kiemelnünk:
- a termék, az áru iránti kereslet jellege (állandó–időszakos. növekvőcsökkenő, ár érzékeny-e vagy sem),
- a kereskedelmi vállalkozás elhelyezkedése, közvetlen piaci környezete,
- értékesítési mód, értékesítési színvonal,
- a kereskedelmi tevékenység szervezettsége, a dolgozók ösztönzési rendszere,
- célszerűen megválasztott árképzési módszerek,
- állami szabályozás (adó, hatósági ár, egyéb eszközök).
Az árbevétel két formáját különböztetjük meg:
- a bruttó árbevételt – amely a nettó árbevételt és a nettó árbevételre felszámított ÁFÁ-t együttesen tartalmazza,
- a nettó árbevételt – amely az értékesítéskor felszámított ÁFÁ-t nem tartalmazza.
A nettó árbevétel a bruttó árbevétel és az értékesítéskor felszámított ÁFA különbsége.
Pl. nettó árbevétel: 100 eFt
+ felszámított ÁFA:
25 % = 100  0,25 = 25 eFt
= bruttó árbevétel:
100 + 100  0,25 = 125 eFt
vagy:
100  1,25
= 125 eFt
Tehát: nettó árbevétel = bruttó árbevétel – ÁFA
100 = 125 – 25
Az általános forgalmi adóról néhány alapvető dolgot meg kell említeni. Az általános forgalmi
adó egy hozzáadott érték típusú adó, amelyet beszerzéskor az ÁFA-alany, vállalkozás levon az
adófizetés kötelezettségéből, értékesítés során pedig fizetési kötelezettségként előír maga számára a költségvetés felé. Befizetni, ill. visszaigényelni a beszerzéseket terhelő ÁFA és az értékesítés után fizetendő ÁFA különbözetét kell.
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Vizsgáljuk meg e két lehetőség egyikét egy konkrét példán: (Jegyzetünkben 25%-os kulccsal
számolunk!)
Egy időszak (pl. egy negyedév) beszerzési számláinak összege:
1.000.000 Ft + 25% ÁFA = 1.250.000 Ft
Ugyanezen időszak értékesítése:
1.400.000 + 25% ÁFA = 1.750.000 Ft
A beszerzések számláiban foglalt (előzetesen felszámított) ÁFA:
1.000.000  0,25 = 250.000 Ft
Az értékesítésre (nettó árbevételre) felszámított ÁFA:
1.400.000  0,25 = 350.000 Ft
Mivel az értékesítésre felszámított ÁFA nagyobb mint az előzetesen felszámított ÁFA,
így a költségvetésbe befizetendő összeg:
350.000 – 250.000 = 100.000 Ft
Ez az adó az értékesítési tevékenység hozzáadott értéke után fizetendő adó:
1.400.000 - 1.000.000 = 400.000 (hozzáadott éték = árréstömeg)
400.000  0,25 = 100.000
(Ezért is helyesebb a német nyelvterületen használt „Mehrwertsteuer” – többletértékadó – elnevezés az ÁFA helyett)
Természetesen, ha egy ÁFA-bevallási időszak során a beszerzéseket terhelő ÁFA nagyobb,
mint az értékesítésre felszámolt ÁFA, akkor az ÁFA törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint az állami költségvetés (N.A.V.) visszautalja a különbözetet a vállalkozás számára.
Az ÁFÁ-ról természetesen ennél jóval többet is tudnunk kell(ene), de az e fejezetben tárgyalt
ismeretek megértéséhez ennyi is elég.

5. 2. Az áralakulás vizsgálata
A gazdaságban az adott évben létrehozott új érték (GDP) döntő részét jelentő termékeket (fogyasztási javak, beruházási javak) a termelő vállalkozások hozzák létre.
Ezek a termékek a kereskedelmi vállalkozások (nagykereskedelem, kiskereskedelem) segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.
Vizsgáljuk meg először a termelő vállalkozások, majd a kereskedelmi vállalkozások árképzését.
A termelővállalkozások önköltségszámításának sémája a következő:
Közvetlen anyagköltség
+ Közvetlen bérköltség
+ Bérek közterhei
+ Értékcsökkenési költség
+ Egyéb közvetlen költség
= Összes közvetlen költség
+ Közvetett (általános) költség
Egy termék teljes költsége
+ Nyereség
= Nettó termelői ár
+ ÁFA
= Bruttó termelői eladási ár

esetleg:
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+ adók (fogyasztói, jövedéki)
+ felár
- engedmény
- fogyasztói árkiegészítés
Nettó termelői eladási ár

A kereskedelmi vállalkozások – legyen az nagykereskedelem vagy kiskereskedelem – a termelő vállalkozások nettó illetve bruttó termelői árából indul ki az árképzése során.
A nettó termelői ár a kereskedelmi vállalkozások nettó beszerzési árát jelenti – amit a szaknyelvben Eladott Áruk Beszerzési Értékének neveznek (ELÁBÉ!).
A kereskedelmi vállalkozások árképzése:
a., nagykereskedelem
Nagykereskedelmi nettó beszerzési ár (Nettó termelői ár), nagykereskedelmi ELÁBÉ
+ Nagykereskedelmi árrés
= Nagykereskedelmi nettó eladási ár
+ ÁFA
= Nagykereskedelmi bruttó eladási ár
b., kiskereskedelem
Kiskereskedelmi nettó beszerzési ár (Nagykereskedelmi nettó eladási ár,
kiskereskedelmi ELÁBÉ)
+ Kiskereskedelmi árrés
Kiskereskedelmi nettó eladási ár
+ ÁFA
Kiskereskedelmi bruttó eladási ár (Fogyasztói ár!)
Ha a termelő – kereskedelem – fogyasztó értékesítési lánc kapcsolatát együttesen vizsgáljuk,
akkor az alábbi séma írható fel:
Nettó termelői eladási ár (Nagykereskedelmi beszerzési ár=nagykereskedelmi ELÁBÉ)
+ Nagykereskedelmi árrés
= Nagykereskedelmi nettó eladási ár (Kiskereskedelmi beszerzési ár = kiskereskedelmi
ELÁBÉ)
+ Kiskereskedelmi árrés
= Kiskereskedelmi nettó eladási ár
+ ÁFA
= Kiskereskedelmi bruttó eladási ár = Fogyasztói ár
Ár alatt egy termék tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséért fizetendő pénzmenynyiséget értünk.
A beszerzési ár vagy bekerülési ár azon költségek összessége, amibe az adott áru megszerzése
kerül.
A kereskedelmi vállalkozások árrése a nettó eladási és a nettó beszerzési ár különbsége.
Az árrés fedezetet teremt a kereskedelem forgalmazási költségeire és hasznára.
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Vezessük be az alábbi jelöléseket:
Q – eladott (értékesített) mennyiség
TK – a termelés Teljes Költsége
NY – a termelés elvárt Nyeresége
NTÁ – Nettó Termelői Ár
BTÁ – Bruttó Termelői Ár
BBÁ – Bruttó Beszerzési Ár
NBÁ – Nettó Beszerzési Ár
ÁRR – ÁRRés
ÁRRT – ÁRRés Tömeg
Kk – a kereskedelem forgalmazási Költségei
Ek – a kereskedelmi tevékenység Eredménye
NEÁ – Nettó Eladási Ár
BEÁ – Bruttó Eladási Ár
ÁFA – Általános Forgalmi Adó
ÁFAef – előzetesen felszámolt (visszaigényelhető) ÁFA
ÁFAfiz – értékesítéskor felszámított ÁFA
FÁ – Fogyasztói Ár
HK – Haszon Kulcs
NÁ – Nettó Árbevétel
BÁ – Bruttó Árbevétel
ELÁBÉ – Eladott Áruk Beszerzési Értéke
indexek:
t – termelő(i)
nk – nagykereskedelem
kk – kiskereskedelem
(pl. NBAnk – nagykereskedelmi nettó beszerzési ár)
Az eddigi ismereteink alapján felírhatjuk az alábbi összefüggéseket:
Termelés:
NTÁ = TK + NY
BTA = NTÁ + ÁFA
Nagykereskedelem: BTÁ = BBÁ nk
NTÁ = NBÁ nk
NEÁ nk = NBÁ nk + ÁRR nk
BEÁ nk = NEÁ nk + ÁFA
Kiskereskedelem:

BEÁ nk = BBÁ kk
NBA kk = NEÁ nk
NEÁ kk = NBA kk + ÁRR kk
BEA kk = NEÁ kk + ÁFA = FÁ

A 4. ábrán a termelésből kiindulva vizsgáljuk meg egy termék árának alakulását a termelői árból kiindulva a fogyasztói árig. Feltételek:
1. A termelés teljes költsége (TK) =
90 Ft
A termelés elvárt nyeresége (NY) =
10 Ft
Nettó Termelő Ár (NTÁ) =
100 Ft
2. Az ÁFA minden munkamegosztási fázisban = 25%
3. A nagykereskedelem árrése (ÁRR nk ) =
30%
4. A kiskereskedelem árrése (ÁRR kk ) =
40%
100

Vizsgáljuk meg a 6.ábra segítségével az áralakulásra (fogyasztói árra) ható tényezőket:
- a hozzáadott érték (Árrés), illetve
- az ÁFA hatását.
6. ábra

Az áralakulás vizsgálata:
a, nagykereskedelem
BTÁ = 125 Ft
BEA nk = 162,5 Ft
Árnövekedés a nagykereskedelemben:
162,5 – 125 = 37,5
okai: Hozzáadott érték (árrés) = 30
Hozzáadott ÁFÁ-ja (a fizetendő és a visszaigényelhető ÁFA különbözete =
(ÁFA fiz – ÁFA ef ) nk = 32,5 – 25 = 7,5)
Összes árnövekedés = 37,5
b, kiskereskedelem
BBA kk = 162,5
BEA kk = 227,5
Árnövekedés a kiskereskedelemben:
227,5 – 162,5 = 65 Ft
okai: kiskereskedelmi árrés (hozzáadott érték) = 52 Ft
kiskereskedelmi árrés ÁFÁ-ja (a fizetendő és a visszaigényelhető ÁFA külön
bözete = (ÁFA fiz – ÁFA ef ) kk = 45,5 – 32,5 = 13 Ft
Összesen = 65 Ft
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A fogyasztói ár összetevői:
Bruttó termelői ár = 125 Ft
+ Árnövekedés a nagykereskedelemben
+ Árnövekedés a kiskereskedelemben
Fogyasztói ár

= 37,5 Ft
= 65,0 Ft
= 227,5 Ft

Másképpen:
FÁ = BTÁ + ÁRR nk + ÁRR kk + (ÁFA fiz – ÁFA ef ) nk + (ÁFA fiz – ÁFA ef ) kk
FÁ = 125 + 30 + 52 + 7,5 + 13
FÁ = 227,5
Láthattuk, hogy az egyes kereskedelmi fázisokban az árrés a nettó eladási ár (NEÁ) és a nettó
beszerzési ár (NBA) különbsége.
Az árrés (ÁRR) nyújt fedezetet (egy termékre vonatkoztatva) a kereskedelem forgalmazási
költségeire (K k ) és a kereskedelem nyereségére, eredményére (E k ).
Az alkalmazott rövidítésekkel:
ÁRR = NEÁ – NBÁ
ÁRR = K k + E k
A kereskedelmi vállalkozások természetesen nem csak egy terméket értékesítenek, így az egyes
értékesített termékek árréseinek az összege az ún. árréstömeget (ÁRRT) adja:
n

∑ ÁRR
i =1

i

= ÁRRT

A kereskedelemben gyakran használt fogalom a haszonkulcs (HK)
A kereskedelmi tevékenység haszonkulcsát kifejezhetjük:
- a nettó beszerzési ár (NBÁ) százalékában:
ÁRRnk
30
HK(NBÁ) nk =
⋅ 100% =
⋅ 100% = 30%
100
NBÁnk
ÁRRkk
52
⋅ 100% =
⋅ 100% = 40%
130
NBÁkk
- a nettó eladási ár (NEÁ) százalékában:
ÁRRnk
30
HK(NEÁ) nk =
⋅ 100% =
⋅ 100% ≈ 23%
130
NEÁnk
HK(NBÁ) kk =

HK(NEÁ) kk =

ÁRRkk
52
⋅ 100% =
⋅ 100% ≈ 29%
182
NEÁkk

Általánosan:
ÁRR
⋅ 100
NBÁ
ÁRR
2. HK(NEÁ) =
⋅ 100
NEÁ

1. HK(NBÁ) =
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Mivel a kifejezésekben az árrés közös, így számíthatók az alábbi összefüggések:
HK ( NBÁ ) ⋅ NBÁ
1-ből:
ÁRR =
100
HK ( NEÁ ) ⋅ NEÁ
2-ből:
ÁRR =
100
Pl. a nagykereskedelmi példáján:

30 ⋅ 100
= 30%
100
23% ⋅ 130
ill. 2. ÁRR = 30% =
= 30%
100
1. ÁRR = 30% =

Az 1. ill. 2. kifejezésből levezethetők az alábbi összefüggések:
NBÁ
HK ⋅ ( NBÁ )
vagy NEÁ =
100
 HK ( NEÁ ) 
1 −

100


 HK ( NEÁ ) 
NEÁ

4. NBÁ =
vagy NBÁ = NEÁ⋅ 1 −
100
 HK ( NBÁ ) 


1 +

100


Pl. a nagykereskedelem példáján:

3. NEÁ = NBÁ ⋅ 1 +

100
100
=
= 130
23 0,77
1−
100
130
23
)=130⋅0,77 = 100
4. NBÁ =100=
= 100 vagy NBÁ =100=130⋅(130 
100


1 +
 100 
3. NEÁ = 130 = 100⋅(1+

30
) = 130 vagy NEÁ = 130 =
100

Ha a haszonkulcsot a nettó beszerzési ár %-ában adjuk meg, és figyelembe vesszük, hogy a
nettó beszerzési ár az ELÁBÉ-vel egyenlő, akkor az 1. számú összefüggés felírható a következőképpen is:
ÁRR
HK =
⋅ 100%
ELÁBÉ
Ha az ELÁBÉ értékét a nettó árbevételhez hasonlítjuk, akkor az ún. ELÁBÉ szint értéket kapjuk:
ELÁBÉ
ELÁBÉ szint =
⋅ 100%
NÁ
Ha az árrés értékét a nettó árbevételhez viszonyítjuk, akkor az árrés színvonal értékét kapjuk:
Árrés színvonal =

ÁRR
⋅ 100%
NÁ

Mint ahogyan azt az 5. 1. fejezetben is olvashattuk, a kereskedelmi vállalkozások árbevétel
fogalmánál, megkülönböztethetünk nettó árbevételt (NÁ) és bruttó árbevételt (BÁ).
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A nettó árbevétel egy adott időszak értékesítéséből származó ÁFA-nélküli árbevétel.
NÁ = ELÁBÉ + ÁRRT
A bruttó árbevétel az árak és szolgáltatások értékesítéséből származó, ÁFÁ-t is tartalmazó árbevétel:
BÁ = NÁ + ÁFA
BÁ = ELÁBÉ + ÁRRT + ÁFA
Tekintsük az alábbi feladatokat a tanultak gyakorlására:
1. feladat
Egy kiskereskedelmi vállalkozás által forgalmazott PICK szalámi nettó beszerzési ára rudanként 5.000 Ft. A kereskedelmi vállalkozás a nettó beszerzési ár %-ában 20%-os haszonkulcsot állapított meg. A bolt 500 rúd téliszalámit értékesített.
Számítsuk ki:
a, a nettó eladási árat,
b, a fogyasztási árat, ha az ÁFA kulcsa 25%,
c, a haszonkulcsot a nettó eladási ár %-ában,
d, az árrés tömeget,
e, az árbevételt,
f, az ELÁBÉ értékét.
a, a nettó eladási ár meghatározása
Árrés
HK(NBÁ) =
NBÁ
HK(NBÁ)⋅NBÁ = Árrés
20% ⋅ 5.000 = 1.000
NEÁ = NBÁ + ÁRR
NEÁ = 5.000 + 1.000 = 6.000 Ft

Árrés = ÁRR = 1.000 Ft

b, a fogyasztói ár meghatározása
FÁ = NEÁ + ÁFA
FÁ = 6.000 + 6.000 ⋅ 0,25 = 7.500 Ft
c, a haszonkulcs meghatározása a nettó eladási ár (NEÁ) %-ában
HK(NEÁ) =

ÁRR 1.000
=
⋅ 100% = 16,6%
NEÁ 6.000

d, az árréstömeg meghatározása
ÁRRT = értékesített mennyiség ⋅ ÁRR =
ÁRRT = Q ⋅ ÁRR
ÁRRT = 500 ⋅ 1.000 = 500.000 Ft
e, az árbevétel meghatározása
NÁ = NEÁ ⋅ Q = 6.000 ⋅ 500 = 3.000.000 Ft
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f, az eladott áruk beszerzési értékének (ELÁBÉ) meghatározása
500 rúd értékesítése esetén:
NÁ = ELÁBÉ + ÁRRT
3.000.000 = ELÁBÉ + 500.000
2.500.000 = ELÁBÉ
vagy: ELÁBÉ = NBÁ ⋅ Q
ELÁBÉ = 5.000 ⋅ 500 = 2.500.000
A következő két feladatban alapozzunk az előző, 4. fejezetben tanultakra is.
1. feladat
Egy kereskedelmi vállalkozás tárgyévi eredménykimutatásának elkészítéséhez rendelkezésre
álló adatok a következők:
- az értékesítésből származó bruttó bevétel 625.000 ezer Ft
- az árréstömeg a nettó árbevétel 17,5%-a
- az eladott áruk beszerzési értéke az anyagjellegű ráfordítások 88%-át teszi ki
- a személyi jellegű ráfordítások összege 7.350 ezer Ft
- amortizáció értéke 350 ezer Ft
- egy kisteherautó eladásából származó bevétel 1.700 ezer Ft, a jármű
nyilvántartási értéke 1.300 ezer Ft
- felvett hitel után fizetett kamat 165 ezer Ft
- vásárolt részvények után kapott osztalék 580 ezer Ft
- rendkívüli eredmény – 110 ezer Ft
- a vállalkozás kizárólag 25%-os áfakulcsú termékeket forgalmaz
A fenti adatok alapján számítsa ki a vállalkozás:
a) üzleti eredményét,
b) pénzügyi műveleteinek eredményét,
c) szokásos vállalkozási eredményét,
d) rendkívüli eredményét,
e) adózás előtti eredményét!
Minden számítást jelöljön ki, e nélkül a megoldása nem értékelhető!
Kerekítési pontosság: ezer Ft
Megoldás
BÁ= NÁ+NÁ ∗ 0,25= NÁ ∗ 1,25

ebből: NÁ= BÁ/1,25

Hozamok: - értékesítés nettó árbevétele = 625.000 : 1,25 = 500.000
501.700 eFt
- egyéb bevétel = 1.700
Ráfordítások:
NÁ= ÁRRT+ELÁBÉ=100% így: 100%= 17,5%+ ELÁBÉ(%) ebből: ELÁBÉ=82,5%
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- ELÁBÉ színvonala = 100 – 17,5 = 82,5%
- ELÁBÉ = 500.000 ⋅ 0,825 = 412.500
- anyagjellegű ráfordítás = 412.500 : 0,88 = 468.750
- személyi jellegű ráfordítás = 7.350
- ÉCS = 350
- egyéb = 1.300

∑ráfordítás =
= 477.750

Megjegyzés: Anyagjellegű ráfordítás= ELÁBÉ+Egyéb anyag jellegű ráfordítás
A. Üzleti tevékenység eredménye: 501.700 – 477.750 = 23.950 eFt
Pénzügyi bevétel = 580
Pénzügyi ráfordítás = 165
B. Pénzügyi műveletek eredménye = 415 eFt
C. Szokásos vállalkozási eredmény = 24.365 eFt
D. Rendkívüli eredmény = -110
E. Adózás előtti eredmény = 24.365 – 110 = 24.255 eFt
2. feladat
Egy kizárólag kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozás jövedelmezőségi kimutatásának alábbi adatait ismerünk a tárgyévre vonatkozóan:
Megnevezés
Árbevétel
ELÁBÉ
Árréstömeg
Forgalmazási költségek
A kereskedelmi tevékenység eredménye
Kiegészítő információk a tárgyévre vonatkozóan:

Adatok
ezer Ft-ban
200.000

Adatok az árbevétel
%-ában

25,0
5,0

- Az egyéb bevételek összege 10.000 eFt, az egyéb ráfordítások 6.000 eFt-ot tesznek ki.
- Az anyagjellegű ráfordítások összesen 170.000 eFt-ot, a személyi jellegű ráfordítások
14.000 eFt-ot tesznek ki.
- A kereskedelmi tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, immateriális javak értékcsökkenési leírása 6.000 eFt.

Feladatok:
a) A táblázatban feltüntetett adatok alapján számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, és írja be a
megfelelő helyre!
b) A tárgyévre vonatkozó kiegészítő információk felhasználásával töltse ki a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának összköltségeljárással készített eredmény kimutatását az
üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig!
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Megoldás:

a)
Megnevezés
Árbevétel
ELÁBÉ
Árréstömeg
Forgalmazási költségek
A kereskedelmi tevékenység eredménye

Adatok
ezer Ft-ban
200.000
200.000 – 50.000 =
150.000
200.000 ⋅ 0,25 =
50.000
200.000 ⋅ 0,2 =
40.000
200.000 ⋅ 0,05 =
10.000

Adatok az árbevétel
%-ában
100,0
75,0
25,0
20,0 (25-5)
5,0

b)
Eredménykimutatás „A” összköltségeljárással

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele

Bázisév

Tárgyév

220.000

200.000

5.000

10.000

176.000

170.000

20.000

14.000

Értékcsökkenési leírás

5.500

6.000

Egyéb ráfordítások

7.000

6.000

16.500

14.000

Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
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Adatok ezer Ft-ban
Tárgyévi adatok a
bázisév %-ában
200.000
⋅ 100% = 90,9
220.000
10.000
⋅ 100% = 200
5.000
170.000
⋅ 100% = 96,6
176.000
14.000
⋅ 100% = 70,0
20.000
6.000
⋅ 100% = 109,1
5.500
6.000
⋅ 100% = 85,7
7.000
14.000
⋅ 100% = 84,8
16.500

5. 3. A kereskedelmi vállalkozások árképzése
Az árpolitika a vállalkozások árképzésének hosszú és rövid távú várakozásait, a konkrét árképzési elveket, árpolitikai célokat, árképzési módszereket tartalmazza.
Az árra ható tényezők ugyanazok, mint amit már az 5. 1. pontban az árbevétel alakulásánál
felsoroltunk.
A vállalkozás árstratégiája elsőrendűen nyereségcél elérésére irányul. Fontos cél lehet a piaci
részesedés növelése, illetve egyéb stratégiai célok (pl. marketingcélok, árpozícionálás versenytársakhoz képest).

5. 3. 1. ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK
Az árak két legfontosabb meghatározó tényezője:
- az áru előállítási költsége,
- a piacon a versenytársak és a vevők érdekeinek együtthatásából kialakuló keresleti ár.
A fenti két tényező természetesen behatárolja a termelő vállalat nyereséglehetőségeit, illetve a
kereskedelmi vállalkozások árrésének nagyságát is.
Adott keresleti ár mellett a termelő vállalat nyeresége a költségek csökkentésével növelhető, a
kereskedelmi vállalkozások a költségek csökkentése mellett sajátos marketing módszerekkel is
javíthatják eredményességüket.
A szakirodalomban ezért is terjedt el az árképzési módszerek strukturálására az alábbi metódus:
- Költségalapú árképzés (lásd 4. ábra)
- A piac által diktált, ún. piacvezérelt árképzés.
A költségalapú árképzés jellemzően termelői szemléletű árképzés, amely jól dokumentálja a
termelői ár kialakítását, viszont nincs tekintettel a piacon kialakuló árakra, így a vevők igényeire, a versenytársak áraira.
Ezért a termelővállalatnak is figyelemmel kell lennie a piac jelzéseire.
A piacvezérelt árképzés ellentéte a költségalapú árképzésnek, hiszen abból indul ki, hogy milyen magas árat fogad el a piac.
A piac árelfogadása nagyrészt függ attól is, hogy:
- milyen az ismertsége az adott árunak (ha az adott áru nóvum, azaz újdonságnak számít, akkor a vállalkozás választhatja a
o behatolásos árstratégiát vagy a
o lefölözéses árstratégiát
- milyen a piaci verseny az adott piacon. Ekkor a vállalkozások az ún. versenytársakhoz
igazodó árképzést választhatják:
o magas piaci részesedés esetén választhatják a vezető ár szisztémájú árképzést,
o alacsony(abb) piaci részesedés esetén a vállalkozások a követő
árstratégiát alkalmazhatják.
A behatolásos árstratégia esetén az áru újdonságnak számít a piacon, ennek ellenére csak minimális nyereség tartalommal, viszonylag alacsony áron értékesítik, amely ár a jövőben emelkedni fog és ezt a vevők is elfogadják.
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A lefölözéses árstratégia esetén is nóvumnak számít az áru, viszont ekkor magas kezdeti árat
határoznak meg, nagy nyereségtartalommal. Ez a stratégia akkor alkalmazható, ha az áru újdonságértékét a vevők hajlandók még a magas ár mellett is elismerni, és addig tartható, amíg az
áru újdonságjellege fennáll.
A vezető ár árstratégiát magas piaci részesedésű vállalkozások alkalmazhatják.
A követő árstratégia a kisebb piaci részesedésű vállalkozások stratégiája.

5. 3. 2. ÁLLAMI ÁRPOLITIKA, ÁLLAMI ÁRSZABÁLYOZÁS
A költségelvű árképzés során már eleve feltételeztük, hogy az árak olyan elemeket is tartalmaznak, amelyeket az állami gazdaságszabályozás miatt szükséges az árakba beépíteni.
Ilyenek:
- az elő munkaerő (a bér) közterhei,
- adók (ÁFA, jövedéki, fogyasztási),
- árkiegészítések,
- hatósági ár.

A tanult árképzési módszereket és az erre ható tényezőket mutatja be a 7. ábra.
7. ábra
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5. 4. A költségek fogalma, fajtái, a költségek alakulására ható tényezők
A gazdálkodó szervezetek működése különböző termelési tényezők – gazdasági erőforrások –
felhasználását igényli. A gazdasági erőforrások megszerzése pénzbe kerül.
Ezért nevezzük a gazdasági szaknyelvben ráfordításoknak a termékek, szolgáltatások előállításához szükséges eszközöket (épületek, gépek, járművek, berendezések, nyersanyagok), ill. a
termőföldet, valamint a munkaerőt. Ezek az ún. inputok.
Ezeknek a ráfordításoknak a pénzben kifejezett összegét költségeknek nevezzük.
Az inputok biztosítása (tehát a ráfordítás) és az inputok biztosításához szükséges pénzkiadás
költségkénti elszámolása tekintetében két eset lehetséges:
- az input felhasználása (ráfordítás) és a pénzbeli kiadás költségelszámolása
egybeesik (pl.: anyag, áru, munkabér, felhasználás költsége),
- a ráfordítás és a költségelszámolás elválik egymástól (pl. az értékcsökkenés
elszámolása).
A vállalatok költségeit a következő szempontok szerint csoportosíthatjuk:

5. 4. 1. A KÖLTSÉGEK FELETTI DÖNTÉS LEHETŐSÉGE SZERINT
a, elsüllyedt költségek (sunk cost) vagy elveszett kiadások (ezek a már megtörtént
pénzkiadások, amelyeken már változtatni nem tudunk).
b, azok a várható költségek, amelyekről még nem döntöttünk.
Egy vállalatnál mindig vannak elsüllyedt költségek és még változtatható költségek. Ezek aránya attól függ, hogy milyen időtávon mérlegeljük a helyzetünket.
Ebből a szempontból megvizsgálhatjuk a gazdasági időtávok és a költségek viszonyát:
- piaci, vagy nagyon rövid időtáv esetén a vállalatnak már nincs gazdasági döntési lehetősége, azaz minden költség elsüllyedt költség,
- rövid időtáv esetén a költségek egy része elsüllyedt költség, a másik része még változtatható költség,
- hosszú időtáv esetén minden termelési tényező megváltoztatható.

5. 4. 2. A KÖLTSÉG FELMERÜLÉSEINEK IDŐPONTJA ÉS AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG SZERINT
A vállalkozás megindításához termelési tényezők szükségesek. Az erőforrások egyik része a
termék előállítása, értékesítése során azonnal megtérülnek (anyag, energia, bér stb.). Ezeket az
eszközöket forgóeszközöknek nevezzük.
A termeléshez szükséges erőforrások másik része hosszú időn keresztül szolgálja a vállalkozás
tevékenységét, és jellemzően nagy összegbe kerül megvásárláskor.
Ezeket az eszközöket befektetett eszközöknek nevezzük. A befektetett eszközök elhasználódási és megtérülési folyamatát – költségelszámolását – értékcsökkenésnek, más néven amortizációnak nevezzük.
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5. 4. 3. A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA A PÉNZMOZGÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG SZERINT

a, explicit (kifejezett) költségek azok a költségek, amelyek közvetlen pénzkifizetést igényelnek
(anyag, áru, bér stb.)
b, implicit (rejtett) költségek, olyan költségek, amelyek nem járnak közvetlen pénzmozgással.
Az implicit költségeket csoportosíthatjuk elszámolható és el nem számolható implicit költségekre:
- elszámolható implicit költsége pl. értékcsökkenés, behajthatatlan követelések,
valuta-devizakészletek árfolyamvesztesége
- el nem számolható implicit költségek (normálprofit tételek) azok a költségek,
amelyek az erőforrások alternatív felhasználási lehetőségéből következnek
(lásd a következő feladat).
Az implicit költségek egy része nem is jelent tényleges pénzkiadást, hanem az a vállalkozás
megvalósításával járó áldozat – az az összeg, amelyről a vállalkozó, a tulajdonos lemondott,
amikor a tőkéjét az adott vállalkozásba fektette. Ez az áldozat lehet a tőkepiacon átlagosan
megszerezhető kamat, vagy más vállalkozási tevékenységben átlagosan elérhető hozam. Ez a
vállalkozás alternatív költsége.
Az alternatív költségek rendszerint egy adott időszak alatt nem változnak a kibocsátás mennyiségével, ezért ezeket is állandó költségnek tekinthetjük.
Pl. Amikor egy munkavállaló vállalkozásba kezd és felmond a munkahelyén, ill. a bankban
tartott pénzét a vállalkozásba fekteti, valamint az eddig bérbe adott ingatlanát visszaveszi és a
vállalkozásban használja, akkor az elvesztett munkabér, kamat, bérleti díj mind-mind alternatív
költség.
Az explicit és az elszámolható implicit költségek összegét számviteli költségnek nevezzük.
Vizsgáljuk meg a lehetséges költség és profit kategóriákat egy feladaton keresztül:

Ügyes Ede és felesége, Szép Emese bolti eladóként dolgoznak egy nagyváros élelmiszer boltjában. Havi fizetésük 100-100 ezer forint.
Mivel elégedetlenek a fizetésükkel, saját vállalkozásba kezdenek. Kibérelnek havi 200.000 Ft +
rezsidíjért egy üzletet. Az üzlet beindításához 3.600.000 Ft tőkebefektetés szükséges. Kettőjüknek van ennyi megtakarítása, ami évi 8% kamatot hoz évente.
A következő oldalon látható 26.számu táblázatban Ügyes Ede összefoglalta az első hónap gazdasági adatait:
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26. sz. táblázat
Megnevezés
1. Árbevétel
2. Eladott áruk beszerzési értéke (Ex)
3. Bruttó profit (1-2)
4. Közvetett költségek (5+6+7+8)
5. Bérleti díj (Ex)
6. Rezsi költség (Ex)
7. Szállítási díjak (Ex)
8. Értékcsökkenési leírás (IM)
9. Számviteli költségek (2+4)
10. Számviteli profit (1-9)
11. Korábbi bérük (IM)
12. A befektetett tőke havi kamata (IM)
13. Normálprofit tételek (el nem számolható költségek
14. A cég összes gazdasági költsége (alternatív költség)
(2+4+13)
15. Gazdasági profit (1-14)
16. Nettó készpénzáramlás (8+10)

Ezer Ft/hó
2.400
1.800
600
360
200
80
50
30
2.160
240
200
24
224
2.384
+ 16
+ 270

Látható, hogy a házaspár az első hónapban 240000 Ft számviteli profitot realizált (ez után fog
adózni). Tehát megtérültek az explicit költségek és az elszámolható implicit költség (értékcsökkenés), és megtérültek azok az elvesztett jövedelmek is, amelyeket a vállalkozás megindítása érdekében „áldoztak” fel (korábbi bérük, a 3.600.000 Ft-os megtakarításuk elvesztett kamata).
Az esetek nagy részében azonban a vállalkozások nem tudnak gazdasági profitot realizálni

Ábrázoljuk egy táblázatban a példabeli vállalkozás gazdálkodásának adatait, bemutatva azt is,
hogy a költségek közül melyek minősülnek állandó és változó költségeknek.
27. sz. táblázat
Árbevétel: 2.400
Számviteli költségek: (2.160)
Számviteli költségek: (2.160)

Számviteli profit: (240)
Gazdasági proNormálprofit: (224)

A cég összes gazdasági költsége (2.384)

Explicit költségek: (2.130)

Implicit költségek: (254)

• ELÁBÉ (1.800)
• Rezsi költség (80)
• Szállítási költség (50)

• Értékcsökkenés: (30)

Változó költség

• Bérleti
díj (200)

• Elveszett munkabér: (200)
• Befektetett tőke kamata
(24)

Állandó költség
112

fit: +16
Gazdasági profit: +16
Gazdasági profit: +16

5. 4. 4. KÖLTSÉGEK A SZÁMVITELBEN
A, A költségek csoportosíthatók költségnem (költségfajta) szerint – amely a költségek megjelenési formáját mutatják (anyag, bér, energia, szállítási költség).
B, A költségek csoportosíthatók költséghely (felmerülési hely) szerint. Ekkor jellemzően területileg elhatárolt szervezeti egységek költségeit mutatjuk be (termelőüzem, raktári, éttermi
stb. költség).
C, A számvitelben az elszámolási mód szerint megkülönböztetünk:
- közvetlen költségeket (ezeknél a költségeknél meghatározható, hogy mivel (termék, áru, szolgáltatás) kapcsolatban merültek fel.
- közvetett költségeket – itt nem állapítható meg, hogy melyik termékkel, tevékenységgel vagy áruval kapcsolatban merültek fel. (pl. központi irányítás, karbantartás stb. költsége)

5. 4. 5. A KÖLTSÉGEK KAPCSOLATA A KIBOCSÁTÁSSAL, KÖLTSÉGFÜGGVÉNYEK
Az előző, 5. 4. 1. – 5. 4. 4. fejezetekben változatlan termelés (Q) mellett vizsgáltuk a költségeket. A termelés volumene (Q) és a költségek (C) közötti kapcsolatot költségfüggvényekkel jellemezhetjük.
A költségfüggvény általános alakja C = f(Q), ahol a C a költséget, Q a kibocsátás, a termelés,
az árbevétel nagyságát jelenti.
A kibocsátással (Q), vagy a nettó árbevétellel (NÁ) való kapcsolat alapján megkülönböztethetünk:
a, állandó költségeket, ezen belül:
- fix költségeket, FC (Fixed Cost) (a teljes termelési intervallumon belül állandó)
- viszonylag állandó költségeket (egy adott termelési/eladási volumen után emelkedik,
de utána ezen a szinten fix marad)
b, változó költségeket (VC – Variable Cost), amelyek lehetnek:
- lineárisan/arányosan változó költségek (VC L )
- progresszív költségek (VC P ) és
- degresszív költségek (VC D )
c, teljes költséget (TC – Total Cost)
A teljes költség a fix és a változó költségek összege. TC = FC + VC
Grafikonon az alábbiak szerint mutathatjuk be a költségfajtákat.
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8. sz. ábra

Költség
(C)

VCP
VCD
VCL
FC
Term elt m ennyiség (Q)
vagy nettó árbevétel (NÁ)

9. sz. ábra
Költség
(C)

TC
VC

TC
NC
AC

TC
TC

TC
FC

VC

TC
VC

VC
FC

FC

VC

FC

FC

Term elt m ennyiség (Q)
vagy nettó árbevétel (NÁ)

A fenti függvényábrázolások segítségével arra kaphatunk választ, hogy egy adott termelési
mennyiség (Q) vagy árbevétel mellett mennyi az összes fix, változó és teljes költség.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes független változó értékeknél (Q) mennyi az egy
termékre jutó költség, akkor az ún. egységköltség-függvényeket kell meghatározni.
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10. sz. ábra
Egység
költségek

AC = AVC+AFC

AFC
AC

TC/Q=AC
VC/Q=AVC
FC/G=AFC

AVC
AC
AC

AC
AVC
AFC

AVC
AVC

AFC

AFC

AFC
(Q)

Gyakorlati példák az egységköltség fajtákra:
- fix költség = bérleti díj, amortizáció
- arányosan (lineárisan) változó költség = alapanyag, ELÁBÉ, vízdíj
- degresszív változó költség = fogyóeszközök, nyomtatványok költsége
- progresszív költség = munkabér, energia (pl. többműszakos termelés esetén), karbantartási költség, reklámköltség.
A vállalkozások számára létérdek a költségekkel való takarékosság. Ezért elemezni kell:
- a költségeket fajtánként,
- a költségek egymáshoz viszonyított arányát,
- a költségek és az árbevétel arányát,
- a költségek és az eredmény kapcsolatát.
Ilyen mutatókat láthattunk a 4. fejezetben. (pl. eredményarányos költség nemek, értékesítési
költségszint vagy más néven költségszínvonal)
Költség (fajta)
Költségszínvonal =
Árbevétel

5. 5. Hatékonyság, jövedelmezőség, fizetőképesség (pénzügyi helyzet)
A hatékonyság – általános értelemben – a ráfordítás és az ezzel elért eredmény kifejezője.
Más megközelítésben: (Ha különböző termelési eljárásokat hasonlítunk össze)
- azonos eredmény mellett vizsgáljuk a ráfordításokat, vagy
- azonos ráfordítások mellett mérjük az eredményeket.
Ebben az értelemben a hatékonyság = eredmény/ráfordítás vagy ráfordítás/eredmény
Az üzleti életben a hatékonyság értelmezhető például:
- a termelékenység fogalmával,
- különböző „kihasználási” mutatókkal (ekkor általában az
árbevételt viszonyítjuk valamilyen tényezőhöz, lásd 15.
táblázat)
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A jövedelmezőség vizsgálatakor általában valamilyen eredménykategóriát viszonyítunk az
árbevétel értékéhez (pl. 100 Ft árbevételre jutó eredmény), lásd 28. táblázat, ill. a 4. fejezet
táblázatai.
A fizetőképesség mutatóival tulajdonképpen a pénzügyi helyzetet elemezzük.
Az elemzésben leggyakoribb mutatók az ún. likviditásmutatók, ahol a rövid lejáratú kötelezettségek összegéhez viszonyítjuk a különböző likviditási fokú forgóeszközök értékét:
- Likviditási mutató vagy Likviditás I. mutató =

A forgóeszközök értéke
%
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke

- Gyorslikviditási mutató vagy Likviditás II. mutató =
Forgóeszközök - készletek
%
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
Forgóeszközök - Készletek - Követelések
- Pénzhányad vagy Likviditás III. mutató =
% vagy
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
Értékpapírok + Pénzeszközök
%
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
(a fenti mutatókat a 4. fejezet végén „az eszköz- és forrásállomány elemzési mutatói”
alatt már olvashattuk)
másképpen =

Megjegyzés: Elképzelhető olyan likviditás mutató képzés is , amikor csak a pénzeszközök
(bankszámla és pénztár) értékét viszonyítjuk a rövid lejáratú kötelezettségek értékéhez.
A pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas mutató lehet az idegen források (kölcsönök, hitelek)
arányának vizsgálata is.
Pl.: eladósodottsági mutatók (hosszú távon ill. rövid távon eladósodottság), lásd 4. fejezet
A kötelezettségek értéke
Eladósodottsági mutató =
%
A összes eszköz értéke
A pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas lehet még az idegen tőke (kötelezettségek) és a saját
tőke arányának vizsgálata vagy a hitelek arányának vizsgálata a kötelezettségeken belül. (lásd
4. fejezet „a forrásállomány elemzési mutatói”)
A következő 28. táblázatban látható néhány hatékonysági (jövedelmezőségi), pénzügyi mutató
megnevezése és számításának metódusa.
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28. sz. táblázat
Megnevezés
Készletek forgási sebessége
Termelékenység
Alapterület-kihasználás
Eredményszint
Üzleti eredmény színvonala
Likviditási ráta I.
Likviditási gyorsráta
Eladósodottság foka

Mutatószám
Nettó árbevétel a készletekhez
viszonyítva
Egy dolgozóra jutó havi árbevétel
1 nm alapterületre jutó árbevétel
100 Ft árbevételre jutó eredmény
100 Ft árbevételre jutó eredmény
Forgóeszközök a rövid lejáratú
kötelezettségekhez viszonyítva
Likvid pénzeszközök a rövid
lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva
100 Ft eszközre jutó kötelezettség

A mutatóval elemezhető
Hatékonyság
Hatékonyság
Hatékonyság
Jövedelmezőség
Jövedelmezőség
Pénzügyi helyzet
Pénzügyi helyzet
Pénzügyi helyzet

A gyakorlatban alkalmazott mutatók érzékeltetésére oldjuk meg az alábbi feladatot:
Két, speciális műszaki termékeket forgalmazó vállalkozás előző havi forgalmának alakulásáról
az alábbi adatok ismertek:

Forgalom (Ft)
Átlagos létszám (fő)
Eladások (vevők) száma (db)

„A” vállalkozás
5.400.000
6
24

„B” vállalkozás
3.576.000
4
30

a) A fenti táblázat adatai alapján számítsa ki mindkét vállalkozás esetén a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó termelékenységi, leterheltségi és minőségi mutatókat! A mellékszámításokat jelölje ki!
b) Állapítsa meg, hogy a mutatószámértékek alapján melyik vállalkozás leterheltségi mutatója magasabb!

Termelékenységi mutató:
Forgalom
Létszám
Minőségi mutató:
Forgalom
Eladások száma
Eladás
Leterheltségi mutató:
Létszám
Értékelés:

„A” vállalkozás

„B” vállalkozás

5.400.000
= 900.000 Ft/fő
6

3.576.000
= 894.000 Ft/fő
4

5.400.000
= 225.000 Ft/vevő 3.576.000
= 900.000 Ft/vevő
24
119.200
24
= 4 eladás/fő
6
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30
= 7,5 eladás/fő
4

5. 6. Az 5. fejezet összefoglalása

5. 1. Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők
5. 2. Az áralakulás vizsgálata
5. 3. A kereskedelmi vállalkozások árképzése
5. 3. 1. Árképzési módszerek
5. 3. 2. Állami árpolitika, állami árszabályozás
5. 4. A költségek fogalma, fajtái, a költségek alakulására ható tényezők
5. 4. 1. A költségek és a döntési lehetőségek
5. 4. 2. A költség felmerülésének időpontja, elszámolhatóság
5. 4. 3. A költségek és a pénzmozgás szükségessége
5. 4. 4. Költségek a számvitelben
5. 4. 5. Költségfüggvények
5. 5. Hatékonyság, jövedelmezőség, fizetőképesség
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6. A VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI DÖNTÉSEI
Jegyzetünk 4. fejezetében láttuk, hogy a vállalkozások vagyonát a mérlegben kétféle szemléletben is vizsgálhatjuk.
Az eszközök közül a befektetett eszközök hosszú távra lekötött eszközök, míg a forgóeszközök
rövid távú befektetések.
A források saját forrásokra és idegen forrásokra oszthatók.

6. 1. Befektetés, finanszírozás
A vállalkozások pénzügyi döntései változást okoznak:
- a vállalkozás eszközeiben,
- a vállalkozás forrásaiban,
- mind az eszközökben, mind a forrásokban.
A pénzügyi döntések a szerint is csoportosíthatók, hogy a mérleg melyik oldalára vonatkoznak.
Ha a pénzügyi döntés az eszközökre irányul, akkor befektetési döntésről beszélünk.
Ha a pénzügyi döntés a forrásokra irányul akkor finanszírozási döntésről beszélünk.
A befektetés tehát pénzeszközök lekötése abból a célból, hogy a leghatékonyabb eszközszerkezet jöjjön létre.
A finanszírozás pedig a befektetés megvalósulásához szükséges pénzeszközök biztosítását
jelenti.
A pénzügyi döntéseket a szerint is vizsgálhatjuk, hogy:
- hosszú távra szólnak-e, vagy
- rövid távú döntések-e.
A hosszú távú pénzügyi döntések:
- hosszú távra lekötött befektetett eszközök biztosítására irányulnak (pl. gépek, épületek) és
- hosszú távon rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozhatók (pl. beruházási hitelek).
A rövid távú pénzügyi döntések:
- rövid távra lekötött forgóeszközök biztosítására irányulnak (pl. készletek), és
- rövid távon rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozhatók (pl. forgóeszköz hitelek).
A pénzügyi döntések tehát meghatározzák:
- a befektetési tevékenység révén a vállalkozás hosszú és rövid távú eszközszerkezetét,
ill.
- a finanszírozási tevékenység révén a vállalkozás tőkestruktúráját, a saját és idegen források arányát.
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6. 2. A vállalkozások finanszírozási lehetőségei
A vállalkozások finanszírozásának két formája van:
- saját forrásból történő finanszírozás vagy más néven belső finanszírozás
- idegen pénzeszközök igénybevételével történő finanszírozás, amit külső finanszírozásnak nevezünk.

6. 2. 1. A VÁLLALKOZÁSOK BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
A saját forrásból történő finanszírozás tekintetében más helyzetben van egy induló és egy már
működő vállalkozás. A továbbiakban egy működő vállalkozás finanszírozási lehetőségeit tekintjük át.
A saját finanszírozáshoz szükséges pénzeszközök az alábbi forrásokból származhatnak:
- a vállalkozások alaptőkéjéből, különösen:
• az induló tőkéből (jegyzett tőke),
• eredménytartalékból,
• mérleg szerinti eredményből,
-

saját megtakarításokból,
az amortizációból,
a vállalkozás napi működéséből (árbevételből),
tagi kölcsönből, családi forrásból, összköltségből,
vagyontárgyak elfekvő készletek értékesítéséből,
a vevőállomány csökkentéséből,
a működési költségek csökkentéséből.

A vállalkozások a finanszírozási döntéseik meghozatalakor először a saját finanszírozás lehetőségével élnek.

6. 2. 2. A VÁLLALKOZÁSOK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA
Amennyiben a vállalkozás finanszírozási igénye meghaladja a saját finanszírozási lehetőségeit,
külső források után kell néznie.
A külső finanszírozás alapvetően két forrásból állhat rendelkezésre:
- az adósságfinanszírozás különböző formái, ill.
- a vagyon finanszírozásból.
6. 2. 2. 1. Az adósságfinanszírozás
Az adósság a visszafizetés kötelezettségén túl egyéb kötelezettségekkel is jár:
- kamatfizetés,
- biztosíték (jelzálog stb.)
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A legjellemzőbb, hitelviszonyt megtestesítő adósságfinanszírozási formák:
- kereskedelmi banki hitelek
- egyéb hitelt/kölcsönt nyújtók:
• magánszemélyek
• vállalkozástámogató alapok, intézmények
- lízing
- értékpapírok
- áruhitel (szállítói tartozás)
- vevő előfinanszírozás
- követelések megvásárlása (faktoring)
- a külső finanszírozási lehetőségek egyik speciális területe az állami finanszírozás, amikor az állam különböző konstrukcióban juttat forrásokat
(pl. EU-s pénzügyi források felhasználása, Széchenyi Terv)
A kereskedelmi banki hitelek a legjellemzőbb külső finanszírozási forma, ezért vizsgáljuk
meg ezen hitelek lehetséges csoportosítási szempontjait.
a) Lejárati idejük szerint
- rövid lejáratú (kevesebb mint egy év)
- középlejáratúak (1-5 év)
- hosszú lejáratúak (3-15 év)
b) Céljuk szerint
- áthidaló hitelek
- likviditási hitelek
- forgóeszközhitelek
- beruházási, fejlesztési hitelek
c) A hitel pénzformája szerint
- forinthitelek
- devizahitelek
A kereskedelmi bankok a hitelezésen túl elvégzik a vállalkozások számlavezetését és egyéb
szolgáltatásokat is nyújthatnak (üzleti tanácsadás, széfszolgáltatás stb.)
Megjegyzés: A mindennapi szóhasználatban keveredik a hitel és a kölcsön fogalma. E szerint,
ha a külső forrást pénzintézettől szerezzük be, akkor hitelről beszélünk, ha más gazdasági szereplőtől, akkor kölcsönről van szó.
Pénzügyszakmai megközelítésben: a hitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget,
hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az ügyfél rendelkezésére és a keret terhére – a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy
egyéb hitelműveletet végez.
Kölcsönszerződéssel viszont a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott
pénzösszege az adós rendelkezésére bocsát.
A lízing a kereskedelmi bankok népszerű hitelkonstrukciója. A lízingügyleteket a bankok döntően az erre a célra szakosodott pénzügyi vállalkozásaikon keresztül bonyolítják le.
A lízing a kereskedelmi bankok számára kisebb kockázattal jár, ugyanakkor előnyös a vállalkozások számára is.
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A lízing során a vállalkozások meghatározott fizetési feltételek mellett használhatják a bank
tulajdonában lévő, de általuk használt eszközt.
A gyakorlatban különböző lízingkonstrukciók alakultak ki, ilyenek:
- pénzügyi lízing,
- operatív lízing,
- visszlízing,
- importlízing.
A pénzügyi lízing vagy más néven finanszírozási lízing során a lízingtársaság meghatározott
tőkeösszeget bocsát a vállalkozó részére, beruházási eszközök vásárlására (épületek, gépek,
berendezések, járművek). A vállalkozás ezután úgy használja a lízingtárgyat, hogy az nem kerül a tulajdonába, az üzemeltetés költségei őt terhelik, viszont az értékcsökkenést a lízingtársaság számolja el. A vállalkozó a használatért lízingdíjat fizet.
Az operatív lízing vagy más néven üzemeltetési lízing esetén a lízing tárgyát kölcsön adják
olyan lehetőséggel, hogy a lízingdíj teljes kifizetése után a lízing tárgya a vállalkozó (lízingbe
vevő) tulajdonába kerülhet. A futamidő alatt a lízingtárgy tulajdonosa a lízingcég, a működtetés
költségeit – és az értékcsökkenést is! – a vállalkozó számolja el.
Visszlízing (eladás és bérbevétel) esetén – jellemzően valamilyen átmeneti pénzhiányt áthidalandó – a vállalkozás a saját eszközét eladja a lízingtársaságnak, majd egy lízingszerződés révén megszerzi annak használati jogát lízingdíjfizetés ellenében.
A faktoring – más néven követelésmegvásárlás – a vállalat kintlévőségeinek (követeléseinek)
finanszírozását jelenti azáltal, hogy a bank (faktor) a követelés megvásárlásával lehetőséget
biztosít a vállalkozás számára, hogy a követelés esedékessége előtt jusson a pénzéhez.
A faktor társaság (bank) díj ellenében végzi e szolgáltatását, mely kamatból és jutalékból áll. E
díj tartalmazza azt a kockázatot is, amit a faktor átvállal az adós nem fizetése esetére.
A váltó olyan értékpapír, amely egyoldalú és jogdíjmentes pénztartozást (követelést) testesít
meg, és különleges váltójogi szabályozás alá esik.
Két alaptípusa van:
-

a saját váltó és az
idegen váltó.

A saját váltó olyan értékpapír, amelynek kiállítója kötelező fizetési ígéretet tesz arra, hogy a
váltóban feltüntetett összeget a megjelölt időpontban és helyen kifizeti.
váltó (papír)
Váltó kibocsátáskor:

A

B

váltó kiállító
(kibocsátó)

pénz

váltó elfogadó

váltó (papír)
Váltó visszafizetéskor:

A

pénz (tőke + kamat)
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B

Az idegen váltó olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó egy másik természetes, vagy jogi személyt szólít fel arra, hogy a váltóban feltüntetett kedvezményezett részére a váltóban feltüntetett összeget fizesse ki.
Egyéb követelés
váltó (papír)

A
váltókibocsátó

B
felszólítás

egyéb tartozás

kötelezett (címzett
pénz

C
kedvezményezett
A kétféle váltó között az a legfőbb különbség, hogy
- a saját váltóban a váltó kiállítója a váltó főadós (egyenes váltóadós)
- az idegen váltóban viszont a címzett (akit fizetésre szólít fel a váltó kibocsátója) minősül egyenes váltóadósnak – de csak abban az esetben, ha a címzett a fizetési felszólítást
elfogadta. Az idegen váltó esetén:
- „A”-nak „B”-vel szemben valamilyen követelése van.
- „A”-nak „C”-vel szemben valamilyen tartozása van.
A váltókkal kapcsolatban még sok mindent el kellene mondanunk. A részletes váltójogi szabályozás ismertetése helyett tekintsük át az értékpapírok fajtáit, csoportosítási lehetőségeiket. E
közben a kötvénnyel és a részvénnyel egy kicsit részletesebben megismerkedünk.
Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat.
Az értékpapír a követelések és az egyéb vagyoni jogok átruházásának biztonságos eszköze.
Jogi és közgazdasági szempontból az értékpapírok számos fajtája ismeretes.
Az értékpapírokat az alábbi szempontok szerint csoportosíthatjuk:
•

•

•

•

átruházhatóság szerint:
- bemutatóra szólók
- forgatható értékpapírok
- névre szóló értékpapírok
az értékpapírban foglalt vagyoni jog alapján:
- tagsági viszont kifejező értékpapírok (pl. részvény)
- dologi értékpapírok (árupapírok) pl. közraktárjegy, hajóraklevél
- kötelmi jogi értékpapírok (pl. váltó, kötvény)
hozam szerint:
- nem kamatozó (pl. csekk)
- fix kamatozású
- változó hozamú (részvény)
lejárat szerint:
- rövid lejáratú (csekk, váltó, kincstárjegy)
- közép- és hosszú lejáratú (pl. letéti jegy, vállalati kötvény, államkötvény, jelzáloglevél)
- lejárat nélküli értékpapír (pl. részvény)
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•

a kibocsátó szerint:
- vállalatok
- pénzintézetek
- helyi önkormányzatok
- állam
• forgalmazásuk szerint:
- tőzsdén jegyzett értékpapírok
- tőzsdei forgalomba nem kerülő értékpapírok.
Az értékpapírok két, legismertebb formája a kötvény és a részvény.
Mivel a kötvény az adósságfinanszírozás egyik eszköze, míg a részvény a következőkben tárgyalt vagyonfinanszírozás egyik módja, ismerkedjünk meg részletesebben a kötvénnyel és a
részvénnyel.
A kötvény hitelviszonyt megtestesítő kamatozó, - általában hosszú lejárató – értékpapír, amely
szólhat névre vagy bemutatóra.
A kötvény kibocsátója arra kötelezi magát, hogy az előre meghatározott időpontban a kötvény
névértékének megfelelő összeget visszafizeti, és az addig esedékes kamatokat kifizeti.
A kötvények kibocsátása, elsődleges forgalomba hozatala névértéken történik. A kötvénynek a
másodlagos értékpapírpiacon kialakult árat árfolyamnak nevezzük.
Az árfolyam alakulását több tényező befolyásolja:
• a kötvénykibocsátó pénzügyi, gazdasági helyzete
• a kamatfizetés időpontja
• a piaci kamatláb változása.
A legismertebb kötvénytípusok az államkötvény, a vállalati kötvény, az önkormányzatok által
kibocsátott kötvény.
A befektetők számára a legkisebb kockázatot az állam által kibocsátott kötvények jelentik.
Ha a szakirodalmat tanulmányozzuk, olyan speciális kötvényfogalmakat is megismerhetünk,
mint a lebegő kamatozású kötvény, zéró-kupon és bóvli kötvények. Ezek megismerését bízzuk
a kíváncsiakra és az okosakra.
A részvény a vállalkozások – részvénytársaságok – alapításakor, illetve alaptőkéjük emelésekor kibocsátott értékpapír. A részvények a vállalat tulajdonában szerzett részesedést igazolják,
és ez alapján a részvény tulajdonosa jogosult az adott időszakban elért eredményből részesedni.
A részvény változó hozamú, lejárat nélküli értékpapír. A részvény megvásárlásával a részvény
tulajdonosa a pénzét véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátotta, azt visszakövetelni nem
lehet. A részvénytulajdonos a részvény eladásával juthat a pénzéhez, de már nem a kibocsátáskori árfolyamon, hanem a részvénytársaság pénzügyi-gazdasági megítélésétől függő aktuális
piaci árfolyamon.
Amíg a kötvények kamatjövedelme teljesen független a vállalat gazdálkodásától, addig a közönséges részvények osztaléka döntően a vállalat piaci megítélésétől függ.
A részvények mélyrehatóbb tanulmányozásakor olyan fogalmakat ismerhetünk meg, mint pl.:
elsőbbségi és törzsrészvények, stb.
A közönséges részvény a legkockázatosabb és ebből következően a legnagyobb várható hozammal rendelkező értékpapír.
Az egyéb értékpapírok között a legfontosabbak:
• az állampapírok:
- kincstári váltó
- kincstárjegy
- államkötvény
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•

közraktárjegy, amely olyan hitel, amelynek fedezete az áru.

•

a záloglevél a jelzáloghitelezéssel kapcsolatos, ami hitel biztosítékául az ingatlanra bejegyzett jog.

•

Pénzintézetek által kibocsátott értékpapírok:
- betéti jegy
- betétjegy
- pénztárjegy.

6. 2. 2. 2. Vagyonfinanszírozás
A vagyonfinanszírozás jellemzően már működő vállalkozások finanszírozási formája.
Ennek során egy befektető tulajdonrészt szerez a vállalkozásban. Ez történhet:
• részvénykibocsátás útján,
• a vállalkozás törzstőkéjének felemelésével,
• részvénnyé átalakítható kötvény kibocsátásával.
A vagyonfinanszírozás során a befektető nemcsak tulajdonrészt, hanem befolyást is szerez a
vállalkozásban. A vállalkozások számára ez a legkényesebb szempont a vagyonfinanszírozási
döntés meghozatalakor.
A vállalkozások finanszírozási formáit mutatja be a 11.számu ábra:
11.sz ábra

Finanszírozási formák

Belső forrásokból

Stratégiai források

Külső forrásokból

Taktikai források

Alaptőke

Vagyonrészek
értékesítése

Nyereség

Napi működés
(árbevétel)

Amortizáció

Tagi, családi
források

Saját megtakarítás

A vevőállomány
csökkentése
A működési
költségek
csökkentése
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Adósságfinanszírozás

Vagyon
finanszírozás

Állam

Pénzintézet

Egyéb
gazdasági szereplők
Vállalkozás
támogató alapok

6. 3. A 6. fejezet összefoglalása
6. 1. Befektetés, finanszírozás
6. 2. A vállalkozások finanszírozási lehetőségei
6. 2. 1. A vállalkozások belső finanszírozása
6. 2. 2. A vállalkozások külső finanszírozása
6. 2. 2. 1. Adósságfinanszírozás
6. 2. 2. 2. Vagyonfinanszírozás

Házi dolgozat téma:
1. Ismertesd a jelenleg forgalomban lévő értékpapírokat és jellemezd őket a tanult csoportosítási szempontok szerint! A megállapításaidat foglald össze egy Excel táblában! (A
sorokban az egyes értékpapírfajtákat, az oszlopokban a minősítő szempontokat szerepeltesd!)
2. Tanulói előadás (PowerPoint) keretében feladatokon keresztül ismertesd az alábbi fogalmakat: egyszerű kamatozás, kamatos kamat, jelenérték, jövőbeni érték, THM,
EBKM!
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7. AZ ÜZLETI TERV, AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK
FOLYAMATA

Ebben a fejezetben megismerjük az üzleti terv fogalmát, jelentőségét, az üzleti terv elkészítésének szükségességét.
Bemutatjuk az üzleti terv felépítését. Megismerjük azokat a szempontokat, amelyek segítségével a mikro ill. kis és közepes vállalkozások üzleti tervét el tudjuk készíteni, különös tekintettel a pénzügyi illetve marketingterv fejezetekre.

7. 1. Az üzleti terv fogalma, elkészítésének fontossága
A vállalkozások a vállalkozás megindításakor, illetve működés közben a stratégiai döntések
megalapozásához üzleti tervet készítenek.
Üzleti tervet kell készíteni a befektetők, illetve a hitelezők számára befektetési ill. külső forrás
bevonási igények megalapozására is.
Az üzleti terv olyan, speciális szerkezetű dokumentum, amely hiteles érvekkel bizonyítja be
azt, hogy a vállalkozás képes a gazdasági tevékenységét (termelés, szolgáltatás, kereskedelem)
a kíméletlen piaci verseny keretei között is nyereségesen folytatni, ezért a befektetők számára
jó befektetést ígér, a hitelezők számára meggyőző érvekkel támasztja alá, hogy érdemes a vállalkozásnak pénzt adni.
Az üzleti terv definiálására a szakirodalomban számos meghatározást olvashatunk.
Ezek szerint úgy is fogalmazhatunk, hogy az üzleti terv annak a fejlődési folyamatnak az írott
megfogalmazása, amely arra ad választ, hogy az adott vállalkozó:
• honnan indul,
• merre halad,
• hogyan kíván eljutni a célig,
• milyen lesz akkor, amikorra elérte a célt,
• az elért humán ,technológia és piaci kondíciókkal hogyan tud továbblépni.
Az üzleti terv készítése komoly felkészültséget, többirányú szaktudást, nagy tapasztalatot és
hatékony szervezeti struktúrát feltételező tevékenység.
Ezért is jelent a mikro-, kis- és közepes vállalkozások (KKV-szektor) számára nagy kihívást
ennek a feladatnak jó minőségben eleget tenni.
FONTOS figyelmeztetés: A vállalkozások sikere, ill. sikertelensége szinte mindig visszavezethető az üzleti tervezés alaposságára, ill. hiányosságaira!
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7. 2. Az üzleti terv felépítése
A szakirodalomban legáltalánosabban elfogadott üzleti terv felépítés a következő:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Címlap
Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Az iparág a piac és a versenytársak elemzése
A termék és szolgáltatások
A működés, az üzemeltetési terv
Marketingterv
Az üzleti szervezet és a menedzsment
Kockázatok, kockázatkezelés
Pénzügyi és finanszírozási terv
Mellékletek

7. 2. 1. CÍMLAP
A címlap a vállalkozás legfontosabb adatainak ismertetésein túl jelzi az üzleti terv elkészítésének célját (pl. pénzigény) ill. az üzleti terv kezelésére vonatkozó elvárásokat (nyílt, bizalmas,
titkos).
A címlap lehetséges szerkezete:
• a vállalkozás neve
• a vállalkozás címe
• a tulajdonosok neve
• a tulajdonosok címe
• a tevékenységi kör, profil
• hiteligény (pénz) megfogalmazása
• az üzleti terv nyilvánosságára vonatkozó igény (pl. bizalmas)

7. 2. 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A vezetői összefoglaló színvonala meghatározó fontossága abban, hogy az, aki az üzleti terv
tanulmányozásába belefog – ennek alapján ellenállhatatlan késztetést érezzen a terv teljes részletességű tanulmányozására.
A vezetői összefoglalót természetesen a teljes üzleti terv elkészítése után, arra támaszkodva
kell elkészíteni.
Fontos szempont az is, hogy a vezetői összefoglaló nem lehet terjengős, túlságosan részletes,
hiszen a részletek az üzleti terv további fejezeteiben olvashatók.
Ezért is fogalmazzák meg úgy a szakirodalmi források, hogy a vezetői összefoglaló nem lehet
több 3-4 oldalnál.
A vezetői összefoglaló az alábbi információkat tartalmazza:
• az üzleti terv célja (pl. befektetési igény, hitel)
• a vállalkozás története, termékei, szolgáltatásai
• a jelenlegi és a várható piaci helyzet,
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•
•
•
•

a tulajdonosi struktúra,
a gazdasági-működési terv lényege
a nyereség, a befektetés megtérülése
a visszafizetés ütemezése.

Néhány megállapítás a vezetői összefoglalóról:
• Egy jól elkészített összefoglaló a célok és a részletek tekintetében sem szorul magyarázatra.
• A befektetők, a hitelezők döntéshozó személyei, testületei az üzleti terv elolvasásában
jellemzően csak eddig jutnak el, ennek alapján adnak utasítást a szakembereknek a további részletező tárgyalásokra.
• Az összefoglaló színvonala sokszor a vállalkozás sorsát is meghatározza.

7. 2. 3. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Ez a fejezet már a címlapban és a vezetői összefoglalóban megfogalmazott általános ismertetésen túllép, de még mindig az általános ismertetés szintjén ad tájékoztatást arról, hogy:
• Milyen tevékenységet végez, vagy fog majd végezni a vállalkozás?
• Mi az üzleti lehetőség kiaknázásának gazdasági koncepciója?
• Milyen termékek vagy szolgáltatások értékesítésével kívánja kielégíteni a piaci igényeket?
• Mi az az üzleti lehetőség (piaci rés), amire építeni kívánja a vállalkozást?

7. 2. 4. AZ IPARÁG, A PIAC, A VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE
Az üzleti terv IV. fejezetében az alábbi területek részletes elemzésére kerül sor:
a. Az iparág leírása, fejlődési irányai
Az iparág története, jellemzői, fejlődési trendek, sajátosságok, vonzerő, külföldi-, világgazdasági tapasztalatok.
b. A célpiac(ok) pontos meghatározása, elemzése
A vevők igényeinek felmérése, földrajzi, demográfiai, szezonalitási szempontok. A célpiac terjedelme, forgalom, piaci növekedés, piaci részesedés. Árviszonyok, az árkialakítás lehetőségei, hozamkulcs. Célpiaci struktúrák: elsődleges, másodlagos célpiac. Vásárlási jellemzők: a vásárlói szokások jellemzői, intenzitása, ciklikussága, szezonalitása.
A piacbefolyásolás lehetőségei, reklám, stb. Vevői visszajelzések, célpiaci tapasztalatok
a vevői elégedettség színvonaláról.
c. A versenytársak piaci kondícióinak felmérése
A meglévő versenytársak és a piacra várhatóan belépő versenytársak helyzetének - piaci részesedés, tőkeerősség, stb. – elemzése. A vállalkozás versenyelőnye, ill. versenyhátránya (SWOT elemzés) az adott piacon. A versenytársak viszonyulása a célpiachoz.
Az új versenytársak piacra lépésének korlátai – beruházási korlátok, szabadalom, nemzeti sajátosságok.
d. Az állami piacszabályozás helyzete
Az állami piacszabályozás eszközrendszere (hatósági ár, árkiegészítés, dotáció, sajátos
piacszabályozási módszerek, stb.) és várható alakulása jelentősen befolyásolhatja egy
vállalkozás piaci lehetőségeit.
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Az üzleti terv e fejezetét úgy kell kidolgozni, hogy abból világosan érzékelhető legyen az,
hogy:
• A vállalkozás ismeri, érti a piaci igényeket és képes azokat kielégíteni.
• Van fizetőképes piaci igény a vállalkozás termékeire, szolgáltatásaira.
• Képes reálisan felmérni a piaci versenytársak helyzetét és ennek ismeretében
meghatározni az üzleti stratégiát.
A mai világban a piaci verseny pozíciók gyorsan változnak. Minél hosszabb időtávra tudjuk
megfogalmazni céljainkat, valószínűsíteni piaci helyzetünket, annál biztosabb a hosszú távú
működés valószínűsége. Az üzleti terv e fejezetében legalább középtávon (max. 5 év) kell tudni
előrejelzéseket megalapozni.

7. 2. 5. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Ennek a fejezetnek az a célja, hogy bemutassa a vállalkozás outputjait, azokat a specialitásokat,
amelyekkel kielégíti a piaci igényeket. Fontos taktikai szempont, hogy ne csak a versenytársak
hasonló termékeinek versenyhátrányaira koncentráljon, hanem azt mutassa meg, hogy milyen
jó színvonalon képes a vevők igényeit kielégíteni.
Az elemzés szempontjai

a)

A vevők szempontjai a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban:
A vevők szempontjainak figyelembe vétele, alkalmazkodás a változó vevői igényekhez, előnyök a versenytársakhoz képest.

b) Életciklus jellemzők
A trendek/szolgáltatások az életgörbe különböző pozícióiban foglalhatnak helyet.
/sztár, fejős tehén, döglött kutya/. Be kell mutatni a várható életciklus helyzeteket,
időbeni, várható árbevétel változásokat, szükséges marketing befektetések lehetőségeit (reklám, stb.), határait, költségeit és egyéb, az életgörbét befolyásoló tényezőket.
c)

K+F (Kutatás, fejlesztési tevékenység, szabadalmak, licenszek)
A kutatás, fejlesztés révén megvalósuló továbbfejlesztett, ill. új funkciók versenyképesebbé tehetik a meglévő termékeket. A K+F tevékenység révén megszülető új termékek, szolgáltatások, addig nem létező versenyelőnyhöz juttathatják a vállalatot,
különösen akkor, ha azok szabadalmi védettség alá tartoznak majd. (szabadalom,
védjegy, licensz, ipari minta, know-how).
Fontos elemezni a versenytársak ilyen irányú tevékenységét és annak várható hatásait is.
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7. 2. 6. A MŰKÖDÉS, AZ ÜZEMELTETÉSI TERV
Ebben a fejezetben az alábbi szempontokról érdemes tájékoztatást adni:
a) A termelési, szolgáltatási folyamat
Vázlatosan ismertetni kell a technológiai folyamatot, a működéssel kapcsolatos - sokszor piaci előnyöket rejtő – tapasztalatokat, gazdaságossági megállapításokat, költségcsökkentési lehetőségeket.
b) Telephelyi adottságok, épületszerkezet
Ismertetni kell a jelenlegi, termelési, raktározási, értékesítési struktúra kialakításának
szempontjait, a földrajzi fekvés előnyeit, hátrányait, az input-output folyamat térbeli,
közlekedési, megközelíthetőségi, stb. szempontjait, jövőbeni fejlesztésének lehetőségeit.
c) A termelő eszköz állomány helyzete (gépek, berendezések, járművek)
A technológiai folyamat ismertetése után a befektetett eszközállomány számszerű,
technikai, kapacitás adatait is ismertetni kell, kitérve a kapacitáskihasználás javításának
lehetőségeire. (Termelésszervezés, beruházás, stb.)
d) A készletek jellege, beszerzési információk
A kereskedelmi vállalkozások forgóeszközei közül kiemelt fontosságúak az árukészletek. Be kell mutatni a beszerzési forrásokat, a szállítási határidőket, az ezekkel kapcsolatos kritikus pontokat. (Körülményesen beszerezhető készletfajták, bizonytalan szállítási határidők, készletminőségi problémák, stb.) Célszerű ezek megoldási javaslatait is
itt ismertetni.
Ki kell térni a fizetési kondíciókra is, esetleg bemutatva az egyes készlettípusok forgási
sebességét is.
e) A vevőkkel kapcsolatos információk
Ismertetni a legfontosabb vevőcsoportokat, a kiépített kapcsolatrendszer gyakorlatát, a
fizetési kondíciókat. Ki lehet térni arra is, hogy milyen változások valószínűsíthetők az
egyes vevőcsoportok jövőbeni viselkedésével kapcsolatban.

7. 2. 7. MARKETINGTERV
Általános igazság az, hogy nem elég a jó termék, szolgáltatás – azt el is kell tudni adni. Sok
vállalkozás akkor követi el a hibát, amikor a termékekkel kapcsolatos magas szintű műszaki,
gazdasági elvárásai mellett erre a fejezetre nem helyez megfelelő hangsúlyt.
Egy jó marketingterv meggyőzi az olvasót arról, hogy a vállalkozás termékei, szolgáltatásai a
piacon eladhatók.
a) Teljes körű marketingstratégia
Az életben néhány más helyen is igaz, hogy:
- nem elég meghódítani,
- meg is kell tudni tartani,
- megtartani pedig csak folyamatos kényeztetéssel lehet.
Be kell tehát mutatni a piac meghódításának, megtartásának, bővítésének stratégiáit.
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b) Az árképzés
Jegyzetünk 5. fejezetében részletesen megvizsgáltuk az árképzés lehetséges formáit. Be
kell mutatni, akár termékcsoportonként is az alkalmazott árstratégiát, (költségelvű, versenytársakhoz igazodó, stb.), és ki kell térni a választott árképzési forma indoklására.
c) Az értékesítés személyi feltételei, a vevőállomány részletes elemzése
Az értékesítéshez a jó terméken túl két dolog feltétlenül szükséges:
- jó értékesítő szakember,
- megbízható fizetőképes vevő.
Be kell mutatni az értékesítéssel foglalkozó szakembergárda szervezetét, érdekeltségi
rendszerét, a H.E. M. (Humán Erőforrás Menedzsment) tevékenységét a megfelelő
számú, képzettségi színvonalú munkaerő folyamatos biztosítására.
A vevőkkel kapcsolatban ismerni kell a meghatározó vevőcsoportokat, azok vásárlási
szokásait, azt, hogy milyen rendszerességgel, milyen nagyságrendben (mennyiségben
és értékben) vásárolnak.
Célszerű ismerni a vevők, vevőcsoportok befolyásolásának lehetséges formáit, ezek
költségkihatásait.
d) A vevők befolyásolásának eszközei
Az eladásösztönzés konkrét módszerei akár termékcsoportonként, akár vevő ill. vevőcsoportonként is eltérhetnek.
Ezért célszerűen meg kell választani – ill. ezt bemutatni – a reklámok, a különböző akciók, RR eszközök alkalmazásának indokait.

7. 2. 8. AZ ÜZLETI SZERVEZET ÉS A MENEDZSMENT
A vállalkozások különböző szervezeti formában és különböző működési, irányítási
struktúrában (lineáris, funkcionális, mátrix, divizionális, holding szervezet) működhetnek.
A szervezeti struktúra mellett fontos tényező a menedzsment, ill. a tulajdonosok személye, tulajdoni hányada, részvétele az operatív irányításban, stb.
Be kell mutatni a gazdasági szervezet jogi formáját (pl. KFT, RT), a tulajdonosok nevét (üzletrész, részvény pakett ) , a tulajdonosi jogok gyakorlásának módját (szavazati jog, részvétel a
menedzsment munkájában).
A menedzsment szakértelmének, tapasztalatának hangsúlyozása azért fontos, mert a befektetők
is tudják, hogy a vállalkozás sorsa döntően az ő kezükben van.

7. 2. 9. KOCKÁZATOK, KOCKÁZATKEZELÉS
A SWOT analízis – mint ahogyan ezt az 1. fejezetben is láttuk – rámutat a vállalkozás:
- erősségeire,
- gyengeségeire,
- a lehetőségekre és a
- veszélyekre.
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Ebben a fejezetben a gyengeségekről és a veszélyekről illik korrekt tájékoztatást adni, kitérve
ezen negatív tendenciák kezelésére.
• a gyengeségek belső okai lehetnek:
- a működés (termelés, szolgáltatás) folyamatában
- az értékesítés gyakorlatában
- a fejlesztés elhanyagolásában
- a menedzsment irányítási színvonalának romlásában.
•

a gyengeségek külső okai lehetnek:
- a versenypozíciók megváltozása
- a vevői szokások megváltozása, keresletcsökkenés
- jövedelmi viszonyok megváltozása
- az állami szabályozórendszer negatív hatásai.

•

kárelhárítási stratégiák:
Ebben a fejezetben még nem valós, hanem elképzelhető, várható negatív tendenciákat kell felmérni, súlyozni, elemezni és stratégiákat kidolgozni ezek kezelésére.

7. 2. 10. PÉNZÜGYI ÉS FINANSZÍROZÁSI TERV
A jegyzet 6. fejezetében már kitértünk a finanszírozás kérdéskörére. A pénzügyi terv a jelenlegi
helyzetből kiindulva pénzügyi előrejelzéseket tartalmaz pénzügyi-számviteli módszertan felhasználásával (bevételek, költségek, mérleg, eredménykimutatás, cash-flow).
A terv fejezeteit célszerű rövid távra elkészíteni.
A pénzügyi terv fejezetei:
a. Várható eredményterv rövid távon
- várható bevételek
- várható költségek
- várható eredmény.
b. Fedezeti pont meghatározás
- a változó költségek számbavétele
- az állandó költségek számbavétele
- az ár, az árbevétel várható alakulása.
Megjegyzés: Fedezeti pont (fedezeti mennyiség, a fedezeti pont eléréséhez szükséges
árbevétel) az árbevételnek az a szintje, amely mellett minden költség
megtérül.
FC
FC
FC
QF =
illetve
ÁF = QF ⋅ p = p ⋅
=
AVC
p − AVC
p − AVC
1−
p
ahol: Q F = fedezeti mennyiség
FC = fix költség
p = a termék eladási ára
AVC = egy termékre eső változó költség
Á F = a fedezeti pont eléréséhez szükséges árbevétel.
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c. Tervezett vagyonkimutatás (mérleg)
- Befektetett és forgóeszközök
- Saját és idegen tőke
d. Pénzforgalmi, likviditási terv
- cash-flow kimutatás, a bevételek és a pénzkiadások várható mértéke
- a finanszírozás forrásai
- a finanszírozási döntések eredményének felhasználása (befektetés, működés,
törlesztés)

7. 2. 11. MELLÉKLETEK
A mellékletek olyan dokumentumokat tartalmaznak, amelyek alátámasztják az üzleti tervben
leírtakat.
Ezek lehetnek:
- Szerződések
- Árajánlatok
- Engedélyek
- Vevői, szállítói levelezés
- Piackutatási információk
- Szándéknyilatkozatok stb.

7. 3. Kis- és közepes vállalkozások üzleti terv készítése

A mikro, kis és közepes vállalkozások (KKV szektor) üzleti tervezésének jellegzetességei:
-

a tapasztalat, a szakmai, szervezeti háttér hiánya miatt az üzleti tervek
színvonala sokszor kétségeket ébreszt az olvasóban
a kis méretből adódóan kevésbé reprezentatív, elegáns az elkészített terv
jóval gyakoribbak a szakirodalomban jól ismert tipikus hibák.

Órai gyakorlatokon egy kisvállalkozás üzleti tervének néhány meghatározó fejezetét fogjuk
majd közösen elkészíteni. Egy kisvállalkozás üzleti tervét a jegyzethez tartozó
szerződéstárban láthatjuk.
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7. 4. A 7. fejezet összefoglalása
7. 1. Az üzleti terv fogalma, elkészítésének fontossága
7. 2. Az üzleti terv felépítése
7. 2. 1. Címlap
7. 2. 2. Vezetői összefoglaló
7. 2. 3. A vállalkozás általános bemutatása
7. 2. 4. Az iparág, a piac, a versenytársak elemzése
7. 2. 5. A termékek és szolgáltatások
7. 2. 6. A működés, az üzemeltetési terv
7. 2. 7. Marketingterv
7. 2. 8. Az üzleti szervezet és a menedzsment
7. 2. 9. Kockázatok, kockázatkezelés
7. 2. 10. Pénzügyi és finanszírozási terv
7. 2. 11. Mellékletek
7. 3. Kis- és közepes vállalkozások üzleti terv készítése

Házi dolgozat témák
1. Készítsd el egy képzeletbeli kisvállalkozás üzleti tervének vezetői összefoglalóját!
2. Az üzleti tervek jellemző hibái.
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8. AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE, SZERVEZETE
Az Európai Unió egy nagyszerű kísérlet arra, hogy az európai országok – politikai, gazdasági,
pénzügyi unió révén – a világgazdaság meghatározó globális hatalmává – az Európai Egyesült
Államokká – váljanak.

8. 1. Fontosabb évszámok az Európai Unió történetében
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1941 – a Párizsi szerződésig
1951 – Párizsi szerződés
1956 – Római szerződés
1973 – Hatokból – kilencek
1979 – Európai Parlament
1981 – Kilencekből – tizek
1985 – Schengeni egyezmény
1986 – Tizekből – tizenkettek
1987 – Egységes Európai Okmány
1990 – AGENDA 2000
1993 – Maastrichti szerződés
1995 – Tizenkettekből - tizenötök
1995 – Amszterdami szerződés
1995 – Madridi csúcs
2000 – Nizzai csúcs
2001 – Londoni csúcs – Európai Konvent
2002 – Koppenhágai csúcs
2003 – Athéni Csúcs
2004 – Tizenötökből – huszonötök
2007 – Huszonhetek

1941-től a Párizsi szerződésig
•

Richard Colergi 1923-ban megírja a Páneurópa című könyvét, amelyben ő vázolja először az Európai egyesülés vízióját. Ez egy mozgalom elindulását eredményezi, s így
megszületnek az Európai Unió létrejöttének első lépései…

•

1946-ban Winston Churcill is felvetette egy erős Európa fontosságát a Szovjetunió politikai és gazdasági potenciáljának ellensúlyozására.

1951 – Párizsi szerződés
Jean Mounet Franciaország gazdasági minisztere kidolgozta, majd Robert Schuman francia
külügyminiszter kihirdette, hogy közös irányítás alá kell vonni a szén-, vasércbányászatot, az
acélgyártást, és mindent, ami nyersanyagot biztosít a hadiiparnak. Ezen egyezménnyel létrehozták a Mountain Uniót – az Európai szén- és acélközösséget.
A szerződést aláíró országok : Benelux államok, NSZK, Franciaország, Olaszország
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Pánunió lényege:
Komoly lépéseket tett a kartell és a monopólium ellen. Meghatározta az árakat, termelési kvótákat adott meg, bizonyos beleszólásuk volt az elosztásba. Képzéseket
indítottak és bányászlakásokat építettek. Felszámolták a kereskedelmi korlátokat
/vámok, behozatali tilalmak./
1956 – Római szerződés
•
•
•
•
•
•
•
•

1956-ban írják alá Rómában
Ez az Európai Gazdasági Közösség.
Megindul az atomkutatások fejlesztése, aláírják az EURATOM-ot.
Lebontják a kereskedelmi korlátokat, vámhatárokat.
Közös külső vámfalat hoznak létre. Közös vámpolitika, kereskedelmi politika a kívülálló (harmadik) országokkal szemben.
Biztosítják a négy alapszabadságot, az azokat gátló akadályokat megszüntetik.
Közös politika bevezetése a mezőgazdaságban, közlekedésben, kereskedelemben
Közös versenypolitika folytatása.

Négy alapszabadság: áruk, szolgáltatások, tőke, személyek szabad áramlása.
Közös versenypolitika:
•
•
•
•
•

Szabad versenyt megóvni a torzításoktól,
Közös gazdaságpolitikai koordinálás, jogharmonizáció, közös szervezetek létrehozása,
Európai Szociális Alap létrehozása,
Európai Beruházási Bank megalapítása kedvezményes hitelek nyújtása céljából,
Társulás tengeren túli országokkal, térségekkel, régi gyarmatokkal

1973 – Hatokból – kilencek
3 új ország csatlakozik:
Írország

Nagy-Britannia
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Dánia

1979 – Az Európai Parlament meg- és átalakulása
•
•
•
•

Európai Parlament átalakulása
Az EU állampolgárok első alkalommal választják közvetlenül az EU parlamenti képviselőket, ezt megelőzően ugyanis a képviselőket a Nemzeti Parlamentek delegálták.
Kialakítják az Európai Monetáris rendszert (EMS).
Megalakul az ECU – Európai Valutai Egység -, amely az Euró elődje.

Az Európai Parlament épülete Strasbourgban és Brüsszelben:

1981- Kilencekből – tízek
Görögország is csatlakozik az Európai Unióhoz.
A Schengeni egyezmény
•
•

A Luxemburgi Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás a résztvevő államok közötti közös határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szólt.
A megállapodás egyszerűsítette a határátlépés formaságait, és egyben tervbe vette, hogy
lebontják a teljes határokat is.

1986 – Tízekből – tizenkettek
Spanyolország és Portugália is csatlakozik az EU-hoz.

138

Egységes Európai Okmány
•
•
•
•
•

Az Egységes Európai Okmány az Európai Unió gazdasági egységét kimondó dokumentum, amely egyúttal előírja a tagállamok fejlettségének folyamatos közelítését és az EU
szociális együttműködő jellegének kidomborítását.
1986. február 17-én írták alá.
Az Egységes Európai Okmány iktatta a gyakorlatba a szociális egyenlőség szabályait.
Kiemelt „érdeme” az okmánynak, hogy mára az EU EURÓ milliárdokat költ az elmaradottabb tagok – országok felzárkóztatására a gazdasági és szociális összetartozás és
egyenlőség nevében.
Elhatározzák az Európai Unió megalapítását, valamint kiterjesztik az Európai Parlament
hatáskörét.

Maastrichti szerződés
•
•
•

1992. február 7-én írják alá Maastrichtban.
Ez a szerződés az Európai Unió létrejöttéről szól.
Tervbe veszik az EURO bevezetését és az EU három alappillérének kialakítását is.
EU három pillére:
1. Gazdasági és pénzügyi unió
2. Közös kül- és biztonságpolitika
3. Bel- és igazságügyi együttműködés

1995 – Tizenkettekből – Tizenötök
Ausztria, Svédország, Finnország csatlakozik az EU-hoz.
Norvégiában: népszavazást tartottak a csatlakozásról, ahol nem szavazták azt meg, így nem
csatlakozott az EU-hoz.
Amszterdami szerződés
•
•
•
•
•
•

1997. október 2-án írták alá Amszterdamban.
Felülvizsgálja a Maaschtrichti szerződést.
Számlapénzként megjelenik az EURO.
Felállítják a 2. és 3. pillér intézményrendszerét.
Mivel akadozik a kül- és biztonságpolitikai együttműködés, ezért azt átemelik a három
pillér első helyére.
Nem voltak megoldva az intézményi kérdések, a Kelet-Európai blokk csatlakoztatása,
mely 10-14 új tagállamot is jelenthettek.

Csúcsok
Madridi csúcs
1995. december 15-16-án Madridban döntenek az EURO elnevezésről és annak egységes használatáról, bevezetéséről.
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Nizzai csúcs
2000. december 11-én tartották a következő kérdésekről:
• Az intézményrendszer és döntéshozatali rendszer átalakítása
• Lehetővé tenni a gyorsabb döntéshozatalt, könnyíteni a tagállamok megegyezését, hogy
az EU hatékonyan tudjon működni a tagállamok nagyarányú növekedését követően is.
• A Nizzai Szerződés ezért egyrészt továbbvitte a még az Egységes Európai Okmánnyal
megkezdett folyamatot, másrészt úgy módosította a tagállamok részvételét a döntéshozatalban, hogy jobban tükröződjenek a népességi súlyok az EU döntéshozó szerveiben.
Londoni csúcs – Európai Konvent
•
•

Az Európai Konvent alkalomszerűen összehívott nemzetközi konferencia egyes alapvető fontosságú kérdések megvitatására és a megfelelő döntések előkészítésére az Európai
Unió keretein belül.
2001-ben tartották Londonban, ahol arról határoztak, hogy 100 ember kidolgozza az
Európai Alkotmány tervezetét.

Koppenhágai csúcs
• Koppenhágában az EU először határozta meg a csatlakozni kívánó államok számára a
belépés feltételeit. Új jelenség volt, hogy a csatlakozás feltételei között gazdasági
szempontok is megjelentek.
• E kritériumrendszer mentén kezdték el a kelet-európai országok az EU-csatlakozásra
való felkészülést.
• Itt válik reálissá Magyarország csatlakozásának lehetősége az EU-hoz.
Athéni csúcs
2003. április 16-án 10 ország aláírja a csatlakozási szerződést az EU-hoz.
Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Málta, Szlovákia és Szlovénia
2004 – Tizenötökből – Huszonötök
2004-ben még 10 ország csatlakozik az Európai Unióhoz:
Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Málta, Szlovákia és Szlovénia
2007 – Huszonötökből – Huszonhetek
2007-ben még 2 ország csatlakozik az Európai Unióhoz:
Románia és Bulgária
Huszonhetekből - ….
Jelenleg a következő országokkal tárgyalások folynak a csatlakozást illetően:
Horvátország – várható csatlakozás dátuma: 2013
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8. 2. Az Európai Unió intézményi rendszere
Az Európai Unió három alapvető intézményre épül:
• az Európai Bizottság
• az Európai Parlament és
• az Európai Unió Tanácsa
Az Unió szervezetei közül nagy fontossággal bír:
• az Európai Bíróság
• az Európai Központi Bank
• az Európai Számvevőszék
• az Európai Ombudsman
Az Európai Bizottság
Az Unión belül kezdeményező, javaslattevő és bizonyos esetben döntéshozó szerepet tölt be. A
tagországok által delegált húsz szakértőből áll. A bizottság munkáját nagyszámú (∼ 15.000 fő)
szakértői apparátus segíti.
Az Európai Parlament
A tagországok által választott 626 fős testület. Székhelye: Strassburgban, a Parlament titkársága Luxemburgban van. Húsz állandó és esetenként eseti bizottságot működtet. A döntéshozatalban konzultatív szerepet játszik, a döntés az Európai Unió Tanácsát illeti meg.
Az Európai Parlament fontos jogokkal rendelkezik az Európai Unió költségvetése terén.
Az Európai Parlamentnek fontos politikai, ellenőrzési feladatai is vannak (pl. jogosult bizalmatlansági indítványt benyújtani az Európai Bizottság ellen).
Az Európai Unió Tanácsa
Az Európai Unió Tanácsa az UNIÓ legfontosabb döntéshozatali szerve. A Tanács a tagországok külügyminisztereiből áll.
A döntéseit az esetek többségében az Európai Bizottság javaslatára hozza, a végrehajtás is az
Európai Bizottság feladata.
A döntések során egyhangú, többségi és minősített többségi elvet alkalmaznak. A tagállamok
szervezeteit a tagországok súlyától függően súlyozzák.
Az Európai Unió Tanácsa nem azonos az Európai Tanáccsal, amely formálisan nem is az Unió
szerve. Az Európai Tanácsban a tagországok állam- és kormányfői vesznek részt, és feladatuknak tekintik a szervezet fejlődési irányának meghatározását.
Az Európai Bíróság
Az Európai Bíróság 15 bíróból áll, amelyet a tagországok kormányai választanak hat évre. A
Bíróság feladata a közösségi jog értelmezése és betartatása. A bíróság nem csak a tagországokkal szemben folytathat eljárást, peres fél lehet a tagállam, egy vállalkozás, közösségi szervezet,
és lehet magánszemély is.
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Az Európai Központi Bank
Az Európai Központi Bank (ECB) az Európai Monetáris Intézet (EMI) szerepét vette át 1998ban. Az Európai Központi Bank a tagállamok nemzeti bankjaival együtt irányítja az Európai
Nemzeti Bankok Rendszerét (ESCB). A legfontosabb feladata a közös valuta – az euró - működtetése és stabilitásának megőrzése, ugyanakkor felügyeli a tagországok jegybankjainak működését, a monetáris unióra való átállás folyamatát, kibocsátja az Európai Unió közös pénzét,
az eurót.
Az Európai Számvevőszék
Az Európai Unió közös költségvetésének végrehajtását az Európai Számvevőszék ellenőrzi. Az
Európai Unió jelenlegi válságos helyzetében egyre fontosabb szerepkörrel bír majd.
Az Európai Ombudsman
Az Ombudsman az Unió állampolgárai ill. vállalkozásai, szervezetei által benyújtott panaszok
alapján jár el. Jogos panasz esetén, sikertelen egyeztetés esetén az Európai Parlament döntését
kéri.

8. 3. Az Európai Unió költségvetése, támogatáspolitikája, az EURÓ
Az Európai Unió költségvetésének bevételi oldalán döntően két tényező játszik szerepet:
• a tagállamok befizetései és
• az Európai Unió saját forrásai.
A tagállamok befizetési kötelezettségét az Európai Unió Tanácsa határozza meg, amit a tagállamok parlamentjei jóváhagynak.
Az Európai Unió saját bevételei az alábbi forrásokból származnak:
• nem EU-s országokból származó mezőgazdasági importot sújtó fizetési kötelezettségek
• vámok
• ÁFA alapú bevételek
• Egyéb bevételek.
Az Európai Unió költségvetésének kiadási oldalán a következő tételek szerepelnek:
• társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradt régiók támogatása,
• a közös agrárpolitika finanszírozása,
• közös kutatási, fejlesztési, oktatási, közlekedési projektek támogatása,
• Unión kívüli országok támogatása,
• Az Uniós adminisztráció finanszírozása.
A kiadási tételek közül az elmaradt régiók, területek támogatására létrehozott strukturális alap
az alábbi célokra fordítja a rendelkezésre álló forrásait:
• elmaradt agrárrégiók fejlesztése,
• a munkanélküliség enyhítése,
• iparági hanyatlás miatt elszegényedő régiók támogatása,
• az EU átlag meghatározott %-ánál kisebb fejlettségű régiók támogatása.
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A strukturális alapok között találhatók az alábbi szervezetek:
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF)
Infrastrukturális, munkahelyteremtő beruházások és kisvállalkozásokat segítő programok finanszírozása.
•

Európai Szociális Alap (ESF)
Munkanélküliek, hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiacra történő beilleszkedését
hivatott elősegíteni.

•

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG)
A halászat modernizálásának és átalakításának támogatása.

•

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF)
Vidékfejlesztési intézkedések, termelői támogatások koordinálását finanszírozza.

A kohéziós alap forrásait főleg infrastruktúra fejlesztésre, környezetvédelmi beruházásokra
használhatják fel azon országok, ahol a GDP éves szintje alacsonyabb az EU átlag 90%-ánál.
A tagjelölt országok számára nyújtott különleges támogatások:
•

Phare program: Intézmények, közigazgatási, állami szervek működésének anyagi támogatása

•

SAPARD: A mezőgazdasági szerkezetváltást, az élelmiszerminőség javítását, a vidékfejlesztést, a fogyasztóvédelmet elősegítő intézkedések támogatása.

•

ISPA: Nagylélegzetű környezetvédelmi, közlekedési beruházásokhoz nyújt segítséget.

Az EU oktatási, ifjúsági tevékenységét támogató programok:
• Socrates: Az oktatás minden szintjét lefedő támogatási és ösztönzési program:
pl. – Erasmus (felsőoktatás)
- Comenius (iskolai oktatás)
- Gruntvíg (felnőttoktatás)
- Lingva (nyelvtanulás)
- Minerva (információ, kommunikáció)
•

Leonardo: A szakképzési együttműködés fejlesztéséért felelős oktatási program.

•

Youth: Az EU ifjúsági programja, a fiatalok iskolarendszeren kívüli oktatását,
külföldi önkéntes munkavállalását segítő program.

Az Euró
Az 1957-es alapító Római szerződés aláírásakor pénzügyi szempontból nem történtek változások az akkori Európai Gazdasági Közösség (EGK) tagországaiban. A megvalósuló együttműködés az országok pénzügyi rendszerét érintetlenül hagyta.
Az 1970-es évek elején már olyan törekvések kerültek előtérbe, miszerint a gazdasági uniót
tovább kellene fejleszteni egy monetáris unióvá is.
Ezt a célt fogalmazta meg az ún. Werner terv.
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A monetáris unió megvalósulásának legfontosabb állomása az Európai Monetáris Rendszer
(EMS) megalakítása volt. A rendszer célja a tagországok nemzeti valutáinak stabilizálása volt.
Ezzel egyidőben az EGK országok valutáiból létrehozták az ECU nevű valutakosarat.
Az Európai Egységes Okmány elfogadása után a Werner terv alapján készült el az ún. Delors
terv, amely három szakaszban fogalmazta meg a közös valuta bevezetésének tervét.
A terv később megvalósult, melynek eredménye az Európai Monetáris Unió (EMU) és a közös
valuta: az euró.
1999-ben az Európai Gazdasági és Monetáris Unió (EEMU) jelentette az utolsó fejlődési lépést
az euró bevezetésében.
Rögzítették 11 ország valutáinak egymás közötti árfolyamát, és megállapították az új valuta, az
euró árfolyamát. (Az akkori 15 EU tagból Anglia, Svédország, Finnország és Dánia nem vált
EEMU taggá.)
1999 és 2002 között a 11 nemzeti valuta még forgalomban maradt, de már számlapénz formában működött az euró is.
2002 után már készpénz formában is felváltja a nemzeti valutákat a közös pénz, az euró.
A monetáris unió kialakításának menetrendjét az Európai Monetáris Intézet (EMI) koordinálta.
Első elnöke ennek a szervezetnek a magyar származású Lámfalussy Sándor volt.
Az EMI szerepet 1998-ban átvette az Európai Központi Bank (ECB). Az Európai Központi
Bank határozza meg a monetáris politikát, amit minden tagországnak végre kell hajtani.
Azok az országok, akik még nem tagjai az Európai Monetáris Uniónak,(EMU) kötelesek közeledni ahhoz az állapothoz, ami lehetővé teszi majd számukra a monetáris unióhoz való csatlakozást.
Ennek a feltételrendszerét fogalmazta meg a Maastrichti Szerződés kialakítva az ún.
Maastrichti konvergencia kritériumokat.
A Maastrichti konvergencia kritériumok
A konvergencia kritériumok az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződés 121. paragrafusában felsorolt feltételek, amelyeket az EU-tagállamoknak teljesíteniük kell az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába való belépéshez és az euró bevezetéséhez. A
kritériumok célja, ahogy már a nevükben is szerepel, az uniós országok gazdaságának egymás
felé való konvergálása és stabilitása, amelyek egy monetáris unióhoz feltétlenül szükségesek.
A kritériumok a következők:
1. Az infláció rátája nem lehet 1,5%-nál több a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam inflációs rátájának átlagánál, és ezt az alacsony inflációt fenntartható
módon kell produkálni. Jelenleg ez az érték 3,2%
2. Az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át; a bruttó államadósság
nem lépheti túl a GDP 60%-át (illetve 60% fölötti adósságráta esetén az adósságrátában
folyamatos és jelentős csökkentést kell felmutatni).
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3. A tagállam nemzeti valutájának árfolyama a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik
szakaszába lépést megelőző két évben nem lépheti át a második szakaszban megállapított árfolyamsávot. A gyakorlatban ez azzal is jár, hogy az adott országnak be kell lépnie az Európai Árfolyam Mechanizmusba (ERM).
4. A hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-kal lehet több, mint a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam államkölcsöneinek átlagos kamatlába. Ez az
érték jelenleg 6,5%.
A konvergencia kritériumokat számos közgazdász részéről érte kritika. Ők úgy vélik, hogy az
országok gazdaságának egészséges fejlődéséhez olykor szükség van az egyensúlytól való eltávolodásra (például 3%-nál magasabb költségvetési deficitre vagy inflációra) – ezért szerintük a
konvergencia kritériumok éppen eredeti céljaikkal, a stabilitással és a konvergenciával ellentétes hatást érhetnek el.
1999 óta a Gazdasági és Monetáris Unió több tagállama, köztük Németország és Franciaország
is megsértette a konvergencia kritériumokat, büntetést azonban nem kaptak ezért. Félő, hogy ez
a hozzáállás más országokat is a kritériumok semmibevételére ösztönöz majd.

2010-ben kiderült, hogy a 2000-es évek elején Görögország és Olaszország devizaswap ügyletekkel kozmetikázta GDP-arányos hiány-mutatóját, ezzel veszélybe sodorta az eurót.

A forint és a kritériumok

Ország

Referencia értékek

29. sz. táblázat

Teljesítendő konvergencia kritériumok
Államháztartási
mutatók
A
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Infláci költségvet állama Kamat ERM II
ó
láb
tagság
ési hiány dósság
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a GDP
arányáarában
nyában
max.
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max. 3%
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60%
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8. 4. Európai Uniós vállalkozási formák
Az Európai Unióban a magyar vállalkozások számára:
• két profitorientált társasági forma létezik:
- az Európai Részvénytársaság
- az Európai Szövetkezet.
•

egy non-profit szervezeti forma létezik:
- Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)

Az Európai Részvénytársaság tulajdonosai más-más országban élnek. Az alapításra, működésre, számviteli adminisztrációra a közösségi jog az irányadó.
Az Európai Szövetkezet minimum öt fő természetes személy által alapított szervezet. (Két főnek legalább más tagállam lakosának kell lenni.)
Az Európai Gazdasági Egyesülés tagjai természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok ill. jogi személyiségű gazdasági társaságok lehetnek. Minden tagnak az Európai Unión belül kell működni ill. székhellyel rendelkeznie.
Nem nyereség centrikus szervezet, alapvető feladata az, hogy fejlessze tagjainak tevékenységét, eredményességét.

8. 5. Az Európai Unió jogrendszere, az Európai Unió jelképei
Az Európai Unió közösségi joga egy olyan jogrendszer, amely a tagállamok nemzeti jogszabályai felett áll.
Felépítése:
• Elsődleges jogalkotás: A tagállamok kormányai által kialakított megállapodások. Ezeket a nemzeti parlamenteknek ratifikálniuk kell.
•

Másodlagos jogalkotás: amelyek a következő formában jelennek meg:
- Szabályozások
- Direktívák
- Döntések
- Ajánlások
- Véleményezések
- Esetjogi jogszabályok
A szabályozások minden tekintetben kötelezőek, a direktívák a kötelező előírásokon túl megkapják a tagországok számára a végrehajtás mikéntjét. A
döntések minden vonatkozásban kötelezőek, míg az ajánlások ill. a
véleményezések nem kötelezőek. Az Európai Bíróság döntéseit nevezzük az
ún. esetjogi jogalkotásnak.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozást hosszú évek tárgyalásai előzik meg. Ezeken a tárgyalásokon arról is meg kell állapodni, hogy az adott ország meddig kap haladékot a teljes EU-s
jogszabályok végrehajtásának kötelezettségére. Ezután számára is kötelezővé válik az ún.
„acquis communautaire” – elv (az elért eredmény elve), amely a közös jogok és kötelességek
maradéktalan végrehajtásának kötelezettségét jelenti.

Az Európai Unió jelképei

Az európai zászló: kék alapon12 aranycsillagos lobogó. A kék szín a nemzetközi együttműködés jelképe, a csillagok száma pedig az egyesülési cél teljességét szimbolizálja.
Az európai himnusz Ludwig von Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája. Az örömóda szövege Friedrich Schiller költeménye.
Az Európa nap: Minden év május 9. (1950. május 9-én hirdette meg Robert Schumann francia
külügyminiszter az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásának tervét, amit az
Európai Unió elődjének tartanak.)
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Rövidítések az EU-val kapcsolatban

EGK

Európai Gazdasági Közösség

CEU

Európai Unió Tanácsa

EC

Európai Bizottság

ECB

Európai Központi Bank

ESCB

Európai Nemzeti Bankok Rendszere

EMI

Európai Monetáris Intézet

EMS

Európai Monetáris Rendszer

ECU

Európai Közös Valutakosár

EMU

Európai Monetáris Unió

EEMU

Európai Gazdasági és Monetáris Unió

ERDF

Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESF

Európai Szociális Alap

FIFG

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

AEGGF Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
EGE

Európai Gazdasági Egyesülés
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9. A KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
180 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
180 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja

A vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
szöveges adatok NINCS
tárolására és
megjelenítésére
nem alkalmas
zsebszámológép,
vonalzók
NINCS
NINCS

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
szöveges adatok NINCS
tárolására és
megjelenítésére
nem alkalmas
zsebszámológép,
vonalzók
NINCS
NINCS

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs
KÖZÉPSZINT
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont
Feladatlap
Választást, rövid választ igénylő feladatok
a gazdálkodási
ismeretek témaköreiből

Számítást igénylő feladatok a gazdálkodási
ismeretek témaköreiből

50 pont

50 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Marketing témakörök bemutatása

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó gazdálkodási ismeretek
tudásáról az ismeretek, a képességek és az alkalmazás tekintetében egyaránt. A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók
teljesítményei, az egyes iskolákban folyó vizsgák összemérhetőek legyenek, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az
oktatás eredményessége objektívebben mérhető legyen.
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Tartalmi szerkezet
A középszintű érettségi vizsgán az írásbeli összes pontszám fele-fele arányban teszt jellegű, illetve számítási
feladatok megoldásával érhető el.
A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes vizsgakövetelményeken alapul.
A 15-20 kérdésből álló teszt jellegű kérdéssorban a gazdálkodási ismeretek fogalmai, törvényszerűségei, jelenségei és összefüggései jelennek meg.
A gazdálkodási ismeretek számítási feladatainak megoldásai alkalmazás jellegű követelményekre is építenek.

Teszt jellegű kérdéssor
Számítási feladatsor

Kompetenciák
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Törvények, szabályok és összefüggések ismerete és alkalmazása
Pontos számolás, az eredmények értékelése, feladatmegoldás
Összefüggések ábrázolása és értelmezése

Összesen

%
25
25
25
25
100

Lehetséges feladattípusok
Feleletválasztás
Igaz-hamis állítások

Definíciók
Kifejtő kérdések
Dokumentumok összeállítása
Számítási feladatok
A feladatokra, részfeladatokra javasolt maximális pontszámok a feladatok, részfeladatok nehézségi fokát tükrözik.
A feladatok és a feladatsor jellemzői
Feleletválasztás
Adott alternatívákból a helyes válasz megjelölése a tananyag összefüggéseinek megértését igényli.
Igaz-hamis állítások
Néhány állítást tartalmaz a feladatrész. A vizsgázóknak el kell dönteniük, hogy ezek az állítások
szerintük igazak-e vagy sem. A válasz akkor teljes értékű, ha a vizsgázó néhány mondattal helyesen
indokolja választását.
Definíciók
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, legtöbbször pontosan körülírható válaszokat várnak a tanulóktól. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak.
Kifejtő kérdések
Néhány összefüggő mondatban kell kifejteni a válaszokat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak.
Dokumentumok összeállítása
Megadott adatok vagy információk alapján a gazdálkodási ismeretek témaköreiben megismert és
alkalmazott dokumentumok összeállítását kívánja meg a tanulóktól.
Számítási feladatok
A tanult összefüggések ismeretében különböző számításokat kell elvégezni, számadatokat néhány
mondattal értékelni a gazdálkodási ismeretek témaköreiből.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
A feladatok értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való
megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza. A javítás
során az útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgára minimum 20, maximum 30 tételt kell készíteni, a tételsor frissítésének szükségességét évente meg kell vizsgálni. A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Tételtípusok
Minden szóbeli tétel marketing témakörű. Minden feladat egy témakör általános bemutatását, a témakör meghatározott részeinek részletesebb kifejtését igényli gyakorlati példák ismertetésével.
A tételcímek jellemzői, összeállításuk
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű
megfogalmazásokra.
A szóbeli vizsga alapvetően a marketing alapfogalmaira, az ezekhez kapcsolódó jelenségekre, öszszefüggésekre és törvényekre épülő, a marketing szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázóktól. A szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, a törvényszerűségeket szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával marketing jelenségeket megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni, és a folyamatokat összehasonlítani.
Tartalmi szerkezet
A szóbeli témakörei
A marketing kialakulásának, fogalmának, fejlődésének ismerete
A piac, a piaci környezet elemzése
A fogyasztói vásárlói magatartás tényezői
A célpiaci marketing
A marketing információs rendszere
A piackutatás fajtáinak, módszereinek megfogalmazása
A piackutatás felhasználási területei
A termékpolitika és árpolitika értelmezése
Az értékesítési csatornák kiválasztása
A kommunikáció-marketingkommunikáció
A reklám szerepe, reklámeszközök, reklámhordozók
A public relations értelmezése
Az eladásösztönzés, a személyes eladás
Az image és az egyedi vállalati arculat megfogalmazása
Az egyéb piacbefolyásolási eszközök összevetése
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli feleletet a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák alapján
kell értékelni:
Szempontok, kompetenciák
Pontszámok

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése
Világosság, szabatosság, a felelet felépítése, a szakmai nyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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20
10
10
10
50

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont
Feladatlap
Választást, rövid választ igénylő feladatok
a gazdálkodási
ismeretek témaköreiből

50 pont

Számítási és geometriai
feladatok a gazdálkodási
ismeretek és a
közgazdaságtan témaköreiből

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont
Marketing témakörök problémaközpontú bemutatása

50 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Tartalmi szerkezet
A feladatlap ismeretanyagának kiválasztása a témakörökhöz tartozó részletes követelményeken alapul, a feladattípusok pedig a képesség jellegű követelményeknek felelnek meg.
Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzók.
Az írásbeli feladatlap jellemzői

Lehetséges feladattípusok
Feleletválasztás
Igaz-hamis állítások
Definíciók
Kifejtő kérdések
Dokumentumok összeállítása
Számítási és geometriai feladatok
A feladatok és a feladatsor jellemzői
Feleletválasztás
Adott alternatívákból a helyes válasz megjelölése a tananyag összefüggéseinek megértését igényli.
Igaz-hamis állítások
Néhány állítást tartalmaz a feladatrész. A vizsgázóknak el kell dönteniük, hogy ezek az állítások
szerintük igazak-e vagy sem. A válasz akkor teljes értékű, ha a vizsgázó néhány mondattal helyesen
indokolja választását.
Definíciók
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, legtöbbször pontosan körülírható válaszokat várnak a tanulóktól. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak.
Kifejtő kérdések
Néhány összefüggő mondatban kell kifejteni a válaszokat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak.
Dokumentumok összeállítása
Megadott adatok vagy információk alapján a gazdálkodási ismeretek témaköreiben megismert és
alkalmazott dokumentumok összeállítását kívánja meg a tanulóktól.
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Számítási és geometriai feladatok
A tanult összefüggések ismeretében különböző számításokat kell elvégezni, függvényeket ábrázolni, számadatokat, ábrákat néhány mondattal értékelni a gazdálkodási ismeretek és a közgazdaságtan
témaköreiből.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A feladatok értékelésénél kötelező a javítókulcsnak való megfelelés. A javítókulcstól való eltérés
lehetőségeit a konkrét feladatlapok javítási-értékelési útmutatói jelzik. A többletmegoldások a végső
pontszámba nem számíthatók bele.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A szóbeli vizsgára minimum 20 tételt kell készíteni, a tételsor frissítésének szükségességét évente
meg kell vizsgálni.
A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsga a marketing jelenségek és események tematikus szempontú (problémaközpontú)
bemutatását kívánja a tanulóktól. A marketing események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
nem igényel a témakörökben megjelenőknél több konkrét ismeretet, hanem az elsajátítottak alkalmazását várja el.
A szóbeli feleleteket a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák alapján
a szaktárgyi bizottság értékeli:
A felelet elbírálásakor nagy súllyal szerepeljen a feladat megértése, a tématartás, a lényeg kiemelése, a jelenségek, összefüggések megmagyarázása, alkalmazása, marketing folyamatok törvényszerűségekkel történő összehasonlítása.
Értékelni kell az alapfogalmak ismeretét, definiálását és alkalmazását. Minden tételnél meg kell követelni 1-2 alapfogalom, törvényszerűség szakszerű ismeretét, és a törvények, szabályok, összefüggések
értelmezését.
A feleletek felépítése legyen világos, megfogalmazása szabatos. A vizsgán értékelni kell, hogy a
vizsgázó a szakmai nyelvet hogyan alkalmazza.
A maximális pontszám feltétele, hogy a vizsgázó a tételben szereplő, illetve közvetlenül ahhoz kapcsolódó marketing ismeretekről lényegre törően, logikusan szerkesztett, önálló előadásban és helyes
nyelvhasználattal adjon számot. Biztosan ismerje a tényanyagot, egyértelműen és helyesen használja a
marketing fogalmakat. Képes legyen egyszerűbb piaci, marketing problémák megvilágítására, az események közötti összefüggések bemutatására.
Tartalmi szerkezet
A szóbeli témakörei:
A piaci környezet elemzése
A fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás
A célpiaci marketing, piacszegmentálás
A marketing információs rendszere
A piackutatás
A termékpolitika, termékfejlesztés
Árpolitika, árstratégia
Az értékesítéspolitika, az értékesítési csatornák kiválasztása
A kommunikációs politika
A reklám
A public relations
Az eladásösztönzés, a személyes eladás
Az image és az egyedi vállalati arculat
Egyéb piacbefolyásolási eszközök
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A tételcímek jellemzői, összeállításuk
A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű
megfogalmazásokra.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli feleletet a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák alapján
kell értékelni:

Szempontok, kompetenciák
A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése
Világosság, szabatosság, a felelet felépítése, a szakmai nyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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Pontszámok
20
10
10
10
50

A JEGYZETBEN TALÁLHATÓ ÁBRÁK JEGYZÉKE

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés
A vállalkozások helyzet értékelése
A vállalkozások szervezeti változásai
A vállalkozások megszűnésének esetei
Munkaköri leírás
A munkaviszony megszűnésének esetei
Áralakulás a termelés-kereskedelem-fogyasztás folyamatában
Árképzési módszerek
A fix és a változó költségek
A fix a változó és a teljes költségek
Egységköltség függvények
Finanszírozási formák
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Oldal
12.
30.
30.
43
46
101
109
114
114
115
125

A JEGYZETBEN TALÁLHATÓ TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Megnevezés
A vállalkozások Európai Uniós besorolása 2002-től
A szervezetek helyzetének értékelése SWOT táblával
A magyarországi regisztrált vállalkozások száma 1990-2000 között
A Magyarországon működő vállalkozások megoszlása ágazatok szerint
A regisztrált és működő vállalkozások száma 1999-2008 között
A vállalkozások csoportosítása foglalkoztatott létszám szerint
A vállalkozások csoportosítása a létrehozott újérték szerint
A magyarországi és az EU-s vállalkozások összehasonlítása
Döntési tábla a szervezet jogi formájának kiválasztásához
Foglalkozási típusok és csoportosítási szempontjaik
Az eszközállomány elemzése
A készletek elemzése
A forrásállomány elemzése
Eredményelemzés
Az eszközállomány elemzési mutatói
A forrásállomány elemzési mutatói
Az eszköz- és forrásállomány együttes elemzési mutatói
Az eredményelemzés mutatói
A vagyon- és eredményrészek kombinált mutatói
Egyes vagyoni részek helye mérlegben
Mérlegösszeállítási feladat
Cash-flow kimutatás sémája
Egy valós vállalkozás Cash-flow kimutatása
Egy valós vállalkozás eredménykimutatása
Egy valós vállalkozás mérlege
Árbevétel-költség-profitalakulás vizsgálata
Költség-profitkategóriák bemutatása
Hatékonyság – jövedelmezőség – pénzügyi helyzet mutatói
Maastrichti Konvergencia Kritériumok
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Oldal
9.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
22.
36.
59.
61.
62.
68.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
86.
87.
88.
89.
105.
106.
110.
138.
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