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1. Bevezetés

A gazdasági fejlődés, a lokális piacok nyitottsága, s ezáltal a piaci szereplők 
interakciója nyomán kialakuló verseny megköveteli a vállalatok által követett 
stratégia folyamatos kiigazítását. A vállalat stratégiájának kialakítása, változta
tása csak abban az esetben lehet sikeres, ha a döntéshozók megvizsgálták a 
szervezet közvetlen környezetét, piacait, lehetőségeit, s ezáltal válaszolni tud
nak a felmerülő kihívásokra.

A vizsgálandó környezetet szegmensekre kell osztani aszerint, hogy átfogó 
gazdasági folyamatokra, vagy pedig egyes szereplői csoportoknak a magatartá
sára vagyunk kíváncsiak. A környezet szélesebb - országos, nemzetközi, globá
lis - vetületét makro-kömyezetnek nevezzük, melyet a makroökonómia eszköz
tárának felhasználásával vizsgálhatunk meg. Ezáltal megérthetjük a központi 
bank árfolyam és kamatpolitikája által a vállalatra gyakorolt hatást vagy éppen 
definiálhatjuk Magyarország gazdasági lehetőségeit az Európai Gazdasági és 
Monetáris Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen. Mivel a vállalat ebben 
a rendszerben csak egy kicsiny alkotóelem, így tevékenységével önmagában 
nem képest változást elindítani. Az ő számára viszont - ha közvetve is - nagyon 
is fontosak azok a hatások, amelyeket ezek a környezeti tényezők indukálnak.

Ahogy közeledünk a vállalatok közvetlen környezetéhez, úgy válik láthatóvá 
azok tevékenységének gazdasági hatása. Ahhoz, hogy megértsük a gazdasági 
szereplők ár- és foglalkoztatás-politikájának, bevétel- és költségváltozásának 
hatásait, segítségül kell hívnunk a mikroökonómia eszköztárát. Ezen a szinten 
ugyanakkor még mindig nem foglalkozunk a vállalat felépítésével, belső rend
szerével, s annak gazdasági jelentőségével.

Ahhoz, hogy a közvetlen gazdasági környezet és a vállalat között meghúzódó 
összefüggéseket megértsük, az üzleti gazdaságtan eszközrendszerét kell fel
használnunk. Segítségével megérthetjük a vállalatok belső struktúrájában vég
bemenő változások okait, azok piaci hatásait, a vállalat határainak kialakulását, 
tevékenységének formálódását. Kapcsolatot teremthetünk a funkcionális terü
letek és az üzleti környezet között, s kiszámíthatjuk azon oda-vissza hatást, me
lyet az üzleti környezet és a vállalati döntések folyamatos transzformációja in
dukál. Betekintést nyerhetünk azon belső mechanizmusokba, melyek az erőfor
rások felhasználását optimalizálva végterméket produkálnak, a piaci környe
zetben felmerülő igényeknek megfelelően.
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A következőkben bemutatjuk azon témaköröket, melyeket az Üzleti gazdaság
tan keretében a következőkben tárgyalni fogunk.

A vállalati struktúra legfontosabb elemei, a vállalatok száma, az egyes vállalati 
formák jelentősége. Ebben a fejezetben a vállalatok, vállalkozások, gazdasági 
szervezetek fogalmi meghatározása után a vállalati struktúrát elemezzük a re
gisztrált és a működő vállalatok kategóriái segítségével. Nyomon követjük a 

v vállalatok számának változását a rendszerváltás óta eltelt években, majd nem
zetközi összehasonlítást is téve a vállalatok méretstruktúráját, annak alakulását 
elemezzük. Az egyes méretkategóriába tartozó vállalatok teljesítményét anali
zálva megállapítjuk, hogy a kis- és közepes méretű vállalatok, az úgynevezett 
kkv-k teljesítménye elmarad az EU átlagától az export és az innováció esetei
ben, de hasonlóan az EU-hoz a GDP termelésben történő hozzájárulás és a fog
lalkoztatás tekintetében. Ágazati szempontból is különbségek figyelhetők meg, 
Magyarországon relatíve kevés az építőiparban és a kereskedelem- vendéglá
tásban tevékenykedő cég, ugyanakkor a szolgáltatások esetében a hazai cégek 
túlburjánzásáról beszélhetünk, amíg az ipar vállalatai igen hasonló súllyal ren
delkeznek az EU-val összevetve. A vállalatok területi megoszlását vizsgálva 
jelentős területi különbségeket figyelhetünk meg. A vállalatok száma és a vál- 
lalatsűrüség lényegesen magasabb Budapesten és az ország fejlettebb megyéi
ben, ráadásul a különbség a társas vállalatok esetében még nagyobb, mint az 
egyéni vállalkozásoknál.

A vállalat környezete és belső struktúrája, a külső környezet elemzési módsze
rei: STEP, STEEPLE modellek, szabályozó körök. A versenyképesség és an
nak mérése. Ebben a fejezetben elsősorban a vállalat és a külső környezet kap
csolatával foglalkozunk. Először megismerkedünk a vállalat belső felépítésé
vel, a termelési, a tevékenységi, a szervezeti és a szociális struktúrával, ame
lyek együttesen alakítják a vállalat gazdasági eredményességét. A vállalat és 
környezetét vizsgáló módszerek közül hármat emelünk ki: a STEP, a 
STEEPLE módszert, valamint a szabályozó köröket. A STEP és a STEEPLE 
módszer lehetőséget nyújt arra, hogy megismerkedhessünk az egyes országok
ban fellelhető vállalati környezet előnyös vagy hátrányos vonásaival, az orszá
gok közötti sorrend pedig a befektetni szándékozóknak nyújthat iránymutatást. 
A versenyképességi vizsgálatok annyiban mennek tovább ezen, hogy a vállala
tot körülvevő mikro és makrogazdasági környezet elemzését összekapcsolják a 
vállalatok tevékenységével és stratégiáival. A vizsgálatok szintje lehet orszá
gos, regionális vagy akár nemzetközi is, a cél pedig lehet az üzleti versenyké
pesség, vagy a növekedési versenyképesség vizsgálata.

A gazdasági rendszerek és az állam szerepe című fejezetben a gazdaság külső 
környezetét és belső kapcsolatrendszerét, a gazdasági szereplők magatartását is
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alapvetően meghatározó gazdaságirányítási rendszereket tekintjük át. Bemutat
juk először is a koordinációs rendszerek elvi modelljeit (ideáltípusait) és az 
egyes típusok formaválasztékának legfontosabb elemeit, azok társadalmi
politikai hátterét, működési jellemzőit, előnyös és hátrányos vonásait. A célunk 
ezzel nem pusztán, nem is elsősorban a lexikális ismeretközlés, hanem az, hogy 
lehetővé tegyük ezek társadalmi és gazdasági alapú megítélését, értékelését. 
Lényegében ugyanezért követjük végig nagy vonalakban a magyar gazdaság- 
irányítási rendszer elmúlt több, mint fél évszázados fejlődéstörténetét. A feje
zetet végül egy további „örök” dilemma felvetésével zárjuk: indokolt-e az ál
lam beavatkozása a piaci mechanizmusokba? Ha igen miért, és milyen módon 
teheti ezt meg, és milyen társadalmi és gazdasági előnyök és/vagy hátrányok 
következnek a beavatkozásból, vagy azok elmaradásából. Az, hogy valamilyen 
mértékű állami jelenlétre mindig szükség van, az elég egyértelmű. A mérték és 
forma az, ami nem ilyen egyértelmű, újra és újra vitákat gerjeszt.

Az egyes vállalati szervezeti típusok, a választás szempontjai. Vállalat-alapítás. 
E fejezetben először megismerkedünk a gazdálkodó szervezetek lehetséges 
szervezeti típus-választékával. A szervezeti típusok más és más lehetőséget kí
nálnak a vállalkozás működtetésére, a személyek és tőkék egyesítésére, a koc
kázat vállalására vagy megosztására, a külső és belső kapcsolatok kialakítására 
stb. Ennek alapján pedig mindegyik szervezet másfajta előnyökkel és korlátok
kal jellemezhető, más keretek között működtethető. A fejezet második részé
ben megtesszük az első lépéseket a vállalati életutak végigkövetésében. Kezdve 
az alapítással, folytatva az üzleti terv kidolgozásával, melyben meg kell fogal
mazni a vállalkozás lényegét, be kell mutatni a környezeti feltételrendszerét, a 
tervezett terméket/szolgáltatást és magának a vállalkozásnak a működését, a 
kömyezeti/piaci kihívásokra való reagálását, végül a vállalkozás várható jöve
delmezőségét, finanszírozhatóságát. Ennek lezárásaként foglalkozunk a váll
alakozó számára elkerülhetetlen adminisztrációs lépésekkel, amelyek a műkö
dés alapfeltételeit teremtik meg. .

A vállalati célhierarchia, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. A vállalati 
érdekviszonyokat leíró elméletek. E fejezetben a vállalati célok létrejöttével, a 
kialakuláshoz vezető úttal foglalkozunk. A cél megvalósulása a vállalaton belül 
tevékenykedő egyének munkája nyomán jön létre. Esetenként a vállalat végső 
célja nem esik egybe a vállalatot felépítő szereplők érdekrendszereivel, ami fe
szültségek forrása lehet. Eme problémának a megszüntetése érdekében megha
tározunk egy bizonyos célhierarchiát, mely figyelembe veszi a szereplői cso
portok érdekeit, s azok koordinálásával hozza létre a vállalat-szintű célrend
szert.



4 1. Bevezetés

Lényeges pontosan számba venni azokat a csoportokat, amelyek a vállalaton 
belül és kívül léteznek, s közvetlen vagy éppen közvetett hatást gyakorolnak a 
vállalatra. Ezek a csoportok az érintettek (stakeholder), akiknek/amelyeknek 
érdeke a vállalattal való hatékony együttműködés, vagy éppen -  a versenytár
sak esetében -  a vállalat piacról történő kiszorítása.

A fejezetben bemutatott szereplői csoportokat, viszonyaikat, kapcsolataikat a 
vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek bemutatásával foglaljuk keretbe. 
Ezen keresztül szemléltetjük az érdekkonfliktus megoldására irányuló törekvé
sek fejlődését is.

Vállalatkormánvzás (corporate governance). Az elmúlt évtizedben történt vál
lalatvezetői visszaélések ráirányították a figyelmet a hatékony vállalatkor
mányzási rendszerek szükségességére. A tulajdonosok védelme és más 
stakeholderek érdekképviselete egyre nagyobb hangsúlyt kap, mely a vállalat- 
vezetők számára rigorózusabb, valamint szélesebb körű kontrollt jelent. Bemu
tatjuk a vállalatkormányzás két definícióját, melyek szerint a vállalatkormány
zás rendszere egyrészt biztosítja a befektetőt -  a tulajdonost -  afelől, hogy a 
befektetés elvárt hozama valóban létrejöjjön, azaz a vállalat értéke a lehető 
legmagasabb szintet érje el, másrészt, pedig egy olyan viszonyrendszert alkot, 
mely törvényszerűségeket, szabályokat, tényezőket definiál, s ezekkel megte
remti a vállalat működési keretét.

Számba vesszük a különböző szervezeti típusokra jellemző vállalatirányítási 
struktúrákat, melyeket a vállalatkormányzás belső mechanizmusaiként azonosí
tunk. Az egyre erősödő pénzügyi intézményi befektetők aktív tulajdonosi sze
repvállalása nyomán kialakuló tulajdonosi aktivizmus koncepciójának bemuta
tásán túl foglakozunk más, külső folyamatokkal is, melyek tovább erősítik a 
vállalatvezetői kontrollt.

Stuktúra-magatartás-tehesitménv (SMTí kapcsolat. A piaci struktúra és elemei. 
Ebben a fejezetben a vállalatok piaci viselkedésének alapjait, koncepcionális 
modelljét mutatjuk be. A vizsgálat kereteit a SMT modell szolgáltatja, amely
nek logikája szerint a piaci struktúra döntő mértékben befolyásolja a vállalatok 
magatartását, ez a magatartás pedig a vállalatok teljesítményét határozza meg. 
A fő hatásmechanizmus mellett említést teszünk az ellenkező irányú hatásokról 
is. Ennek megfelelően a vállalati teljesítmény hatással van a magatartásra, a 
magatartás következtében pedig módosulhat a piaci struktúra is.

A piaci struktúrát, amit alágazati-szakágazati szinten értelmezünk, alapvetően 
meghatározzák a keresleti-kínálati viszonyok. A keresleti-kínálati viszonyok 
vizsgálata során arra törekszünk, hogy elemzésünk ne pusztán statikus, hanem 
dinamikus, időben és térben változó elemeket is érintsen. A keresleti és kínálati
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tényezők együttesen négy fő piaci struktúrát határozhatnak meg, amelyek a 
versenypiac, a monopolisztikus verseny, az oligopólium és a monopólium. 
Ezek a piaci struktúrák leírhatók és jellemezhetők a piaci szereplők száma, a 
koncentráció, a termékdifferenciálás, a ki- és belépők száma, végül pedig a ver
tikális kapcsolatok kategóriái révén.

A vállalati magatartás tényezői -  árpolitika, marketing, emberi erőforrás, kuta
tás, innováció, vállalati pénzügy, növekedési politika. Ebben a fejezetben bete
kintést nyújtunk a vállalat belső, funkcionális területeinek működésébe, ezen 
területek kapcsolatrendszerébe, mely meghatározza a szervezet stratégiáját, 
magatartását, valamint eredményességét. A vizsgálandó területek a következők 
lesznek:

1. Árpolitika: a vállalat által előállított termék/szolgáltatás árának meghatá
rozása a költségek, valamint elvárt haszon figyelembevételével. Az ár 
meg kell hogy feleljen a célpiac elvárásainak, tükröznie kell a termék 
vagy szolgáltatás -  marketing funkció által kialakított -  imázsát.

2. Marketing: olyan társadalmi és menedzsment folyamat, mely során az 
egyének, csoportok kielégítik saját szükségleteiket azáltal, hogy létre
hoznak, felajánlanak, s kicserélnek számukra értéket reprezentáló termé
keket és szolgáltatásokat.

3. Emberi erőforrás menedzsment: a szervezetben dolgozó egyének kivá
lasztását, koordinálását, motiválását és fejlesztését, igényeik kielégítését, 
a közöttük folyó információáramlás megteremtését valósítja meg

4. Kutatás, innovációs politika: termelési folyamatok vagy a végtermék tu
lajdonságainak folyamatos újítása, fejlesztése, annak érdekében, hogy az 
erőforrások optimális felhasználása megvalósuljon, valamint a vevők 
számára realizált érték maximalizálódjon.

5. Vállalati pénzügyi (finanszírozási) politika: feladata és lényege a vállalat 
mindennapi pénzigényének kiszolgálása, hosszú távú stratégiai célok fi
nanszírozásának megteremtése, valamint a pénzügyi kockázat minimali
zálása.

6. Növekedési politika: a szervezeti keret bővítése belső vagy külső expan
zión keresztül, mely a szervezet átalakítását vagy más vállalat felvásárlá
sát indukálja.

A vállatok életútja: átalakulás, csőd, felszámolás, újrakezdés. A vállalat a tör
vény által biztosított szervezeti keret „kinövésének” eredményeképpen alakul 
át. Egy adott szervezeti struktúra meghatározott tevékenységre, magatartásra ad 
lehetőséget. Ha a vállalat úgy ítéli meg a piaci verseny hatására, hogy az adott
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strukturális keret hátráltatja a vállalatot céljai elérésében, akkor egy alternatív 
szervezeti formát választva megteremtheti a hatékony működés feltételeit.

A csődeljárás tehát a törvényalkotó szándéka szerint az adós reorganizációjára, 
fizetőképességének helyreállítására irányuló eljárás, ami nem vezet a gazdál
kodó szervezet megszűnéséhez. A törvényben szabályozott másik két eljárás a 
felszámolási eljárás és a végelszámolás a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli 
megszüntetésére irányul, azzal a különbséggel, hogy felszámolással a fizetés- 
képtelen, míg végelszámolással a fizetőképes gazdálkodó szűnhet meg. Alap
vető különbsége a két eljárásnak egyebek között az is, hogy amíg a felszámo
lásban a hitelezői követelések nem feltétlenül térülnek meg, azok kielégítésére 
a törvény sorrendet állapít meg, addig a végelszámolásban az adós valamennyi 
hitelezője követelését teljes mértékben köteles kielégíteni.

A vállalatok eazdasági szabályozása, a tisztességtelen piaci magatartás tilalma, 
az árak megállapítása. Ebben a fejezetben a vállalatok működését, működési 
környezetét leginkább meghatározó törvényekkel, állami beavatkozási formák
kal ismerkedhetünk meg. A Versenytörvény a tisztességes piaci magatartást 
igyekszik biztosítani, melyet a Gazdasági Versenyhivatal felügyel, s megszegé
se esetén egyre szigorúbban szankcionál. A fogyasztóvédelem a vállalatok által 
piacra bocsátott termékek/szolgáltatások minőségi előírásait -  amely jelentős 
változásokon ment keresztül az elmúlt években főleg Európai Uniós csatlako
zásunk kapcsán - , illetve azok betartását kontrollálja. A piacgazdaságban, így 
Magyarországon is alapvető, hogy az árakat a szerződő felek állapítják meg, 
mindenfajta állami beavatkozástól függetlenül. Az Ártörvény azonban egyes 
tételesen meghatározott esetekben -  monopolhelyzet, közüzemi szolgáltatások 
-  az állami szervek kezébe teszi az ármegállapítás jogát.

Az adórendszer és funkciói, az adórendszer általános elemei, követelményei és 
hatásai. Ebben a fejezetben az adózással kapcsolatos alapfogalmakkal és a ma
gyar adózási rendszerrel ismerkedhetünk meg. Megállapítjuk, hogy adózásra 
szükség van, mivel az államnak feladatai ellátására bevételekre van szüksége, 
amiből feladatait finanszírozni tudja.

A központi költségvetés az állami bevételek és kiadások mérlegszerű szembe
állítása. A költségvetés fő bevétele az adókból származik, amelyek a közfunk
ciók ellátásához szükséges pénzügyi forrást jelentik. Ezeknek egy bizonyos há
nyadát az állam transzferek és támogatások formájában visszajuttatja a háztar
tásoknak és vállalatoknak, más részéből pedig saját működését fedezi. Az adó
zás és támogatás rendszere tehát egy gazdasági körfolyamat.

Az adórendszer legfontosabb funkciói a fedezeti, a gazdaságpolitikai és a tár
sadalmi funkciók, ugyanakkor más elvárások is kapcsolódnak az adórendszer
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hez, mint az egyszerűség, az igazságosság és a méltányosság is. Az adórend
szer ezen céljai gyakran ellentmondásba kerülhetnek egymással.

Az adózással kapcsolatos fogalmak csak egy kisebb részét ismertetjük, de be
mutatjuk az adók csoportosításának több lehetséges módját. Az egyes adóne
mek közül kiemelten foglalkozunk a személyi jövedelemadóval és az általános 
forgalmi adóval.

Részletesebben is bemutatjuk az adózásnak az egyéni és a vállalati magatartás
ra gyakorolt, meglehetősen összetett hatásait. Végül megismerkedünk az állami 
kiadások legfontosabb tételeivel és struktúrájával is. Megállapítjuk, hogy az 
adórendszer összességét tekintve a hazai adózás nem tér el lényegesen a más 
országok gyakorlatától, a belső struktúrát, a bevételek és a kiadásokat illetően 
azonban számos eltérést mutathatunk ki.



2. A vállalat, a vállalkozás és a vállalati struktúra
jellemzői

2.1 A vállalat fogalmi körülírása

A vállalatot, mint fogalmat a mindennapos szóhasználatban is gyakran emle
getjük, „tudományos igényű” definiálása viszont nem ilyen egyszerű. Mást ért 
vállalat alatt a mérnök és a közgazdász, a kormányzati szakember vagy a szoci
ológus. Ez legalábbis azt jelzi, hogy a vállalat igen összetett jelenség, többféle 
dimenziója van, és minden eltérő közelítésmódban más és más arculatát, jel
lemzőit mutatja, (vagy legalábbis a különböző optikák alapján mi magunk 
másnak látjuk). Ezért nem törekszünk minden áron a vállalat-fogalom egzakt 
definiálására, inkább jellemzőinek megrajzolásával próbáljuk körülírni a válla
lat lényegét.

A vállalat-fogalom meghatározásához, a vállalat elhelyezéséhez először az álta
lunk használt legálta’ánosabb kategóriát, a gazdasági tevékenységet kell defini
álnunk. Gazdasági tevékenységnek nevezünk minden olyan tevékenységet, 
amelynek során terméket, árut állítanak elő, vagy szolgáltatást nyújtanak. így a 
gazdasági tevékenység része a magántevékenység, amelynek szervezeti keretét 
a háztartások adják. Ide soroljuk a háztartások által saját maguk számára tör
ténő háztáji, otthoni termelést, mint például a konyhakerti zöldség- vagy gyü
mölcstermesztést, az otthoni javítás-szerelést, de ide értünk olyan gazdasági 
tevékenységeket is mint pl. a fusi.

A gazdasági tevékenység másik fontos része a szervezett gazdasági tevékeny
ség. A gazdasági szervezet a gazdasági tevékenység kerete, vagy másként fo
galmazva gazdasági tevékenység céljából elkülöníthető szervezet. A szervezet 
az emberek közti együttműködést is lehetővé teszi. A szervezetek fontos jel
lemzője, hogy céljuk, céljaik vannak (a célokról lásd később). Ebben a felfo
gásban gazdasági szervezeten nem feltétlenül hivatalosan regisztrált, bejegyzett 
egységet értünk, hanem olyan tevékenység szervezeti keretét, ami nem alka
lomszerű (mint pl. a fusi) és túlmutat a saját szükségletre történő termelésen 
(mint pl. a háztáji). Ide értjük a más jellegű, döntő mértékben nonprofit jellegű 
gazdasági tevékenységeket is.

A gazdasági tevékenység - magántevékenység - szervezett gazdasági tevékeny
ség összefüggését mutatja az 2-1. ábra.
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2-1. ábra: Gazdasági tevékenység, háztartás és gazdasági szervezet
kapcsolata

A kifejezetten nyereség és/vagy vagyonszerzés céljából, üzletszerűen, ellenér
ték fejében történő, piacra termelő vagy piaci igények kielégítését szolgáló 
szolgáltató gazdasági tevékenységet nevezzük (üzleti) vállalkozásnak.

Egy szigorúbb mérce szerint a gazdasági tevékenység akkor tekinthető vállal
kozásnak, ha az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének megfelel:

• A vállalkozás élén természetes tulajdonos vagy tulajdonosok állnak, akik 
saját tőkéjüket és/vagy munkaerejüket fektették be. Gyakorlatilag ezzel a 
befektetéssel jön létre az egyéni vagy társas vállalkozás (helyesen: válla
lat), amelynek működtetésétől a vállalkozók a befektetés megtérülését 
várják. Csak a természetes tulajdonos működteti racionálisan a vállala
tot, mert nála jelenik meg az az elemi érdek, hogy saját befektetése mi
nél jobb hatásfokkal megtérüljön. Az állami „kinevezett” tulajdonosok 
esetében ez az érdekeltség hiányzik, az ehhez kötődő kényszer és fele
lősség elmosódik, inkább a bürokrácia más (hatalmi, tervteljesítési, fog
lalkoztatási, ellátási stb.) szempontjai kerülnek előtérbe, mert a vállalat 
egyébként nem „sajátja”. (A természetes tulajdonossal azonosnak te
kinthető -  bár áttétellel -  az intézményesített, korporativ tulajdonlás, 
amikor pl. egy vállalat egy tőkeegyesítő társaság tulajdonában van, ha a
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befektető társaság mögött végül is valódi, természetes tulajdonosok áll
nak.)

• A vállalkozás önálló céljai megvalósítása során nincs egyoldalú függés
ben sem az államtól, sem más külső személytől, vagy szervezettől. A 
vállalkozás tulajdonosát a vállalkozása fölött megilleti a szuverén döntés 
joga és lehetősége. Maga határozhatja meg a vállalkozás „küldetését”, 
célját, ebben és az operatív döntésekben nem korlátozzák külső szemé
lyek vagy szervezetek -  kormányszervek, hatóságok -  egyoldalú, egyedi 
rendelkezései, utasításai. (Ez természetesen sohasem jelenthet abszolút 
függetlenséget, mert a saját célrendszer érvényesítése során értelemsze
rűen figyelembe kell venni a jogszabályi kereteket, illetve igazodni kell 
a környezeti, piaci feltételekhez.)

• A vállalkozás elkülönült szervezeti, jogi és gazdasági egység. Önálló 
szervezeti keretek között működik, saját céget, vállalatot (egyéni vállal
kozást, bt-t, kft-t stb.) alkot. Mint ilyen, saját jogokat szerezhet és köte
lezettségeket vállalhat. Zárt egységet képez a szónak abban az értelmé
ben, hogy inputja (beszerzései), tevékenysége és outputja (kibocsátásai) 
fizikailag és gazdaságilag is jól elkülöníthetők más vállalkozásoktól.

• Valóságos piac keretei között működik, ahol az árakat a kereslet és kíná
lat egymásra hatása, a piac szereplőinek szerződése határozza meg, (és 
azt állami beavatkozás csak a feltétlen indokolt mértékben befolyásolja). 
Ezen feltételek mellett a vállalkozásnak bevételeiből fedeznie kell ráfor
dításait, nyereséget kell elérnie. A vállalkozás jellegű gazdasági tevé
kenység alapfeltételének tekintjük a versenyt, a piaci megmérettetést: a 
piacon kialakuló ár rákényszerít az erőforrások racionális felhasználásá
ra, a vevőhöz való alkalmazkodásra, az innovációra, vagyis a fogyasztói 
igények új, magasabb szinten történő kielégítésére.

• A vállalkozás különböző üzleti, szakmai vagy etikai célokat követhet, de 
hosszú távon alapfeltétele a nyereséges működés. Átmenetileg, saját 
vagy bevont, kölcsönvett források terhére a vállalkozás a veszteséges 
működést is elviselheti, de ez nem lehet hosszan tartó állapot. Hosszú 
távon a tartalékok, a tőke felélése, a tartós fizetésképtelenség szükség
szerűen a vállalkozás megszűnését vonja maga után.

• A piaci keretek egyúttal azt is jelentik, hogy a töke- és munkabefektetés 
megtérülésének nincs automatikus garanciája. A vállalkozásnak kocká
zatot kell vállalnia, mert a befektetés megelőzi a -  piaci folyamatoktól is 
függő, bizonytalanságot és kockázatot is magában rejtő -  hozamot. A 
kockázat nemcsak a remélt jövedelem elmaradását jelentheti, hanem ki
terjed a befektetett tőke elvesztésére, a vállalkozás csődjére (felszámolá
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sára), esetleg a saját (vállalkozáson kívüli) vagyonra is, tehát a vállalko
zó önálló egzisztenciáját, megélhetési-létezési feltételeit is veszélyeztet
heti.

• A vállalkozás célja -  amiért a befektetés történt, amiért a vállalkozó a 
kockázatot is vállalja -  a saját gazdasági haszon elérésének reménye. A 
vállalkozó saját tőkéjét (és munkáját) fekteti be és kockáztatja, ezért 
joggal elvárhatja, hogy ennek megfelelően a vállalkozás hozamával is 
rendelkezhessen.

Azonos fogalom-e a vállalkozás és a vállalat? Semmiképpen sem! Az MTA 
Magyar Értelmező Kéziszótára szerint a „ vállalat: közvetlen gazdasági tevé
kenységet végző, jogilag önálló szervezet”; a „ vállalkozás: 1/ Az a cselekvés, 
hogy valaki vállalkozik valamire; 2/ Az a munka, amelyre valaki vállalkozik; 
3/ Vállalat létrehozására, fenntartására irányuló tevékenység” (Szőke és szer
zőtársai 2003). Ilyen szempontból minősíti Román Zoltán igen zavarónak a 
magyar statisztikai kiadványokban szereplő „vállalkozások száma” terminust, 
ami helyesen használva a vállalatok számának felel meg. (Román 2003).

A vállalat lehet legális, azaz a jogszabályoknak, a Társasági törvénynek vagy a 
Polgári törvénykönyvnek megfelelően létrehozott, regisztrált és működtetett 
szervezet, de elképzelhető az is, hogy a vállalat a „fekete” vagy „szürke” gaz
daság része és így jogilag illegális. Ugyanígy elképzelhető a nonprofit szerve
zetek esetében is, hogy azokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően hozták 
létre, de előfordulhat az is, hogy az állampolgárok egy csoportja úgy hoz létre 
szervezetet, hogy nem tartja fontosnak a jogszabályok által meghatározott re
gisztrációt és működtetést. (A továbbiakban az illegális vagy féllegális szférá
ban tevékenykedő vállalatokkal nem foglalkozunk.)

Az üzleti gazdaságtan a vállalatot a vállalkozási tevékenység szervezeti kereté
nek tekinti. A vállalat a modem árutermelő társadalom gazdasági (termelő
szolgáltató) szférájának alapegysége, ahol létrejön egy gazdasági teljesítmény, 
és amelyik ugyanakkor önálló, elkülönített és elhatárolható más vállalatoktól, 
gazdasági szervezeti egységektől. Az elkülönült szervezeti egység kritériumá
nak az önálló jogi személyiséggel rendelkező vállalatok felelnek meg maradék
talanul, hiszen itt egyértelmű a magánvagyon és a társasági vagyon szétválasz
tása a felelősség szintjén is. Ugyanakkor, kisebb fenntartásokkal, vállalatoknak 
tekinthetők a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, a köz
kereseti vagy a betéti társaságok is. Vállalatnak tekintjük a szervezetileg leg
egyszerűbb vállalkozási formát, az egyéni vállalkozást is, azonban megjegyez
zük, hogy az önálló szervezeti elkülönülés feltételei ebben az esetben csak ki
sebb részben adottak.
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2.2 A gazdasági szervezetek és csoportosításuk

A gazdasági szervezetek csoportosítását mutatjuk be a 2-2. ábrán. Az ábra nem 
teljes, hiszen más szervezeti formák is léteznek, viszont szám szerint a Ma
gyarországon létező gazdasági szervezetek mintegy 98-99 százalékát magába 
foglalja. Meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen szervezetekkel részletesen foglal
kozunk a jegyzet 5. fejezetében.

(tb.: társadalombiztosítási szervezet, MRP: munkavállalói résztulajdonosi program, 
kht: közhasznú társaság)
* A közhasznú társaság megszűnő gazdasági szervezeti forma, előreláthatólag 2008-tól 
át kell alakulniuk más szervezeti formába

2-2. ábra: A  g a zd a sá g i szerveze tek  csop o rto sítá sa
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Mint a 2-2. ábra mutatja, a gazdasági társaság Magyarországon az egyik leg
inkább elterjedt szervezeti forma, a vállalatnál szőkébb kategória. A gazdasági 
táraságokat a leginkább elterjedt felfogás szerint két kategóriába soroltuk, úgy 
mint jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok. Nem tartozik a gazdasági társaság kategóriájába, mégis 
vállalatnak tekintjük a szövetkezetei is.

A gazdasági társaságok alapításának, működtetésének módját a Társasági tör
vény határozza meg. A gazdasági társaságok legfontosabb jellemzői, hogy

-  polgári-jogi megállapodáson, szerződésen alapulnak, ahol az alapítók sze
mélyközösséget hoznak létre,

- vagyonjogi intézmény, ahol a tagok érdekközösségben léteznek,
-  Üzletszerű közös gazdasági vállalkozás, ahol a tagok társasági vagyont hoz

nak létre és nyereségre törekedve kockázatot vállalnak,
-  saját cégnév alatti jogalanyisággal rendelkeznek

Az alábbi 2-1. számú táblázat a vállalkozói tevékenységet folytató gazdasági 
szervezetek, azaz a vállalatok számát mutatja Magyarországon, 2000-2005. kö
zött.

2-1. számú táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálko
dási forma szerinti bontásban 200-2005 (adott év december 31.)*

Gazdálkodási
forma 2000 2001 2002 2003 2004 2005

J o g i  s z e m é l y i s é g ű

g a z d a s á g i

t á r s a s á g

171 4 9 5 177 4 2 4 186 7 4 4 197 6 6 7 2 1 4  151 2 2 8  5 8 5

K f t 167  0 3 3 172 9 1 9 182 2 4 2 193 2 4 7 2 0 9  7 2 0 2 2 4  146

R é s z v é n y -

t á r s a s á g
4  3 7 2 4 4 2 3 4  4 2 5 4 3 4 5 4  3 5 7 4  371

S z ö v e t k e z e t 7 5 1 6 7 0 7 4 6 7 6 8 6 7 9 0 6  5 3 2 6 2 3 0

E g y é b  j o g i

s z e m é l y i s é g ű

v á l l a l k o z á s

3 9 1 8 4 3 0 6 4  6 1 7 4 9 1 4 5 2 1 0 5 5 1 0

Á l l a m i  é s  

e g y é b  v á l l a l a t
411 341 2 9 8 2 7 0 2 5 0 2 3 0
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Gazdálkodási
forma 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jogi személyisé
gű társas vállal
kozás

183 340 189 145 198 427 209 641 226 143 240 556

Jogi személyiség 
nélküli gazdasági 
vállalkozás

196  0 0 9 2 0 7  3 6 5 2 1 6  5 6 7 2 2 2  6 7 6 2 2 6  7 4 8 2 2 8  4 3 8

Közkereseti
társaság

7 8 7 3 8 2 1 3 8 113 7 8 8 9 7 7 2 5 7 4 8 3

Betéti társaság 188  136 199 152 2 0 8  4 5 4 2 1 4  7 8 7 2 1 9  0 2 3 2 2 0  9 5 5

Egyéb vállalkozás 2 7  2 5 5 2 7  4 2 7 2 6  6 7 5 2 7  0 0 3 2 7  7 6 2 2 8  4 4 9

Jogi személyiség 
nélküli társas 
vállalkozás

228 181 237 689 245 281 250 564 255 162 257 386

Társas
vállalkozás

411 521 426 834 443 708 460 205 481 305 497 942

Egyéni
vállalkozás 682 925 698 001 708 513 716 729 717 323 710 838

Vállalkozói
igazolvánnyal
rendelkező

4 9 2  301 4 9 2  553 4 9 2  184 4 8 8  198 4 8 2  7 6 8 4 6 9  8 9 0

Vállalkozás
összesen 1 094 446 1 124 835 1 152 221 1 176 934 1 198 628 1 208 780

*A kategóriák elnevezése a KSH besorolását követi, azonban az itt szereplő vállalkozá
sok -  helyesen használva a terminológiát -  vállalatok.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal éves jelentések

A 2-1. számú táblázatból láthatjuk, hogy a 2000-2005-as időszakban a gazda
sági szervezetek száma mintegy 114 ezerrel, 2005-re 1,2 milliót meghaladva 
növekedett. Nem minden kategóriára jellemező azonban a növekedés, hiszen a 
máig legnagyobb létszámú csoport, az egyéni vállalkozások száma 2005-ben 
abszolút értékben is csökkent. Ezzel szemben a korlátolt felelősségű társaságok 
(kft) számának gyarapodása igen figyelemre méltó. Ezzel a kft-k száma 2005- 
re immár meghaladta az addig második legnépszerűbb társasági forma, a betéti 
társaságok számát is. Ez a három vállalkozási forma (egyéni vállalkozás, bt, 
kft) szám szerinti arányaiban az összes társasági forma 95,6 százalékát teszi ki. 
A legtőkeerősebb részvénytársasági formában mintegy 4300-4400 cég műkő-
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dik, a sokszor politikailag leszólt szövetkezetek száma pedig csökkent. A nö
vekedés vagy a csökkenés összefüggésben lehet az adott gazdasági forma nép
szerűségével -  pl. a kkt vagy a szövetkezet népszerűsége csökkenőben van 
az esetleges változó állami szabályozással, előírásokkal és az általános gazda
sági helyzettel is.

>

2.3 A vállalati struktúra változásai 1990-től

Az 1990-ben elindult „rendszerváltás” átalakította a hatalmi-politikai, társa
dalmi és gazdasági rendszer egészét, átrendeződéshez vezetett annak minden 
lényeges szegmensében. Elegendő ezek közül most csak azokat kiemelni, ame
lyek a vállalati struktúra átalakulásában a legfontosabb szerepet töltöttékbe:

• tulajdonviszonyok: a privatizáció nyomán a korábban domináns állami 
tulajdonnak csak kis töredéke maradt meg, a magántulajdon vált megha
tározóvá, ezen belül is jelentős a külföldi tőke beáramlása,

• nagyvállalati válság: a korábbi állami vállalatok és szövetkezetek jelen
tős hányadában a teljesítmény drasztikusan csökkent, igen nagy mérték
ben leértékelődött a vagyon és csökkent a foglalkoztatottak létszáma,

• szervezeti dekoncentráció: a korábbi nagyfokú koncentráció feloldódott, 
a nagyvállalatok megszűntek, leépültek, szétbomlottak,

• piacépítés: a fejlődő piaci viszonyokat, a nagyvállalati szektor válságát 
és a privatizáció adta lehetőségeket is kihasználva jelentős számban sza
porodtak és megerősödtek a magánvállalkozások (hazai, külföldi és ve
gyes tulajdonnal egyaránt),

• szerkezeti átalakulás: a támogatások megszűnése és a keleti piacok el
vesztése nyomán, illetve az új vállalkozások kialakulása következtében 
az ágazati struktúra nagy mértékben átalakult, amelyet követett a szak
ma-szerkezet, foglalkoztatási szerkezet átalakulása, a munkanélküliség 
is,

• a méret-piramis kialakulása', a piacgazdaságok vállalati méret- 
struktúrájára az ún. piramis-szerkezet a jellemző, amelynek alját a nagy
számú kisvállalat alkotja (kevés foglalkoztatottal), fölötte helyezkednek 
el a közepes vállalatok, amelyek száma már jóval kevesebb, és a piramis 
csúcsát a kisszámú nagyvállalat alkotja (jelentős tőkeerővel és sok fog
lalkoztatottal). A szocialista gazdaságokban ez a piramis alapvetően for
dított képet mutatott, most a gazdasági átalakulás nyomán ismét a "talpá
ra állt",
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• szociális differenciálódás: a piaci folyamatok élénkülése, a munkanélkü
liség, az infláció, a nagyvállalati válság az egyik oldalon, és a magántu
lajdon erősödése a másik oldalon, a kormányzat mérsékelt szociális ér
zékenysége együttesen erőteljesen differenciálta a foglalkoztatási, illetve 
szociális-jövedelmi szerkezetet.

A gazdasági átalakulás jelentős mértékben módosította a vállalati struktúrát. 
Az állami vállalatok száma folyamatosan csökkent, részben a felszámolások, 
részben a vállalatok felbontása, átalakítása, illetve privatizálása következtében. 
1993-tól új állami vállalatot már nem lehet létesíteni Magyarországon, a meg
lévőket is folyamatosan gazdasági társasággá kellett átalakítani, és mára csu
pán 230 állami vállalat maradt vissza.

A gazdasági átalakulás másik sajátos hatásirányaként jelentkezett az, hogy ösz- 
szességében kedvező lehetőségeket, feltételeket teremtett új, főleg kis- és kö
zepes méretű vállalkozások, vállalatok létrejöttéhez, számuk és társadalmi
gazdasági jelentőségük növekedéséhez. Egyrészt a lehetőségeket kell kiemelni: 
a rendszerváltás mindenképpen igen széles körben teremtett lehetőséget az 
önálló, új vállalkozások megindítására, a korábbi nagyvállalatok átalakítására, 
tulajdonszerzésre, piacra lépésre, a kedvező üzleti lehetőségek kihasználására, 
elsősorban a kis- és középvállalati (KKV)-szektorban. Az egyén számára ez 
biztosított lehetőséget önálló egzisztencia teremtésére, a hierarchikus
bürokratikus szervezetekből való kilépésre, saját szakmai elképzelések megva
lósítására, többlet- illetve magasabb jövedelem megszerzésére.

Másrészt a vállalkozás, a KKV-k alapítása részben kényszer is volt (illetve 
részben jelenleg is az) a magyar gazdaságban. A nagyvállalat csődje miatt az 
esetek egy jelentős részében a nagyvállalati részek KKV formájú átszervezése 
biztosította a termelő kapacitások, illetve a munkahelyek megőrzésének esé
lyét. Másrészt a foglalkoztatási színvonal nagyarányú csökkenésével azok, akik 
elvesztették állásukat, gyakran tartósan is munkanélküliek maradtak: számukra 
sok esetben nem maradt más esély, mint a vállalkozóvá válás, a saját vállalko
zás alapítása, az „önfoglalkoztatás”. Az átalakítások, illetve vállalat-alapítások 
nyomán többségében Kft-k, kisebb számban Rt-k jöttek létre, az új kis- és kö
zépvállalatok többsége pedig az egyéni vállalkozási forma mellett a Bt-, illetve 
Kft-formát választotta.

Az 2-2. számú táblázat mutatja a vállalatok számának alakulását a regisztrált és 
a működő kategóriákban egyaránt, 1990 és 2005 között.
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2-2. számú táblázat: A vállalatok száma Magyarországon 
1990-2005 között

(adott év december 31-én)

Év

Regisztrált
vállalníok

száma
(db)

Regisztrált
vállalatok

%-os
változása*

Működő
vállalatok

száma
(db)

Működő
vállalatok

%-os
változása*

Működő
vállalatok

aránya
(%)

1990 407 152
1991 559 969 137,5
1992 672 875 120,2
1993 842 083 125,1
1994 969 429 115,1
1995 1 011 945 104,3
1996 1 049 590 103,7
1997 998 264 95,1 748 698 75,0
1998 1 026 642 102,8 777 168 104,6 75,7
1999 1 049 196 102,2 801 586 103,1 76,4
2000 1 094 446 104,3 864 612 107,9 79,0
2001 1 124 835 107,2 840 252 97,2 74,7
2002 1 152 221 102,4 859 557 102,3 74,6
2003 1 176 939 102,1 969 559 112,8 76,7
2004 1 198 628 101,8 960 321 99,0 74,6
2005 1 208 780 100,8

* Előző év = 100
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal évkönyvek

Az ábra elemzéséhez mindenesetre tisztázni kell, mit is értünk regisztrált és 
működő szervezet kategóriája alatt. A Központi Statisztika Hivatal (KSH) sze
rint:

• regisztrált szervezet, amely adott időpontban jogilag létezett, azaz az 
adminisztratív nyilvántartásokban szerepelt, adószámmal rendelkezett

• működő szervezet, amely az adott évben illetve az előző évben adóbeval
lást nyújtott be, illetve az adott évben vagy a megelőző év során alakult.

Erre az elkülönítésre azért van szükség, mivel a gazdasági szervezetek egy je
lentős része (átlagban mintegy 25 százalék) tulajdonképpen érdemi tevékeny
séget nem folytat, adóbevallást nem készít, így gyakorlatilag nem is működik. 
A működő szervezetek száma így reálisabb, megbízhatóbb képet ad a gazda
ságban tevékenykedő szervezetekről. A hazai statisztikák 1995-től szolgáltattak
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adatokat a regisztrált és a működő kategóriákban. Sajnálatos módon ez az elkü
lönítés 2005-ben ismét megszűnt, azóta ismét csak a regisztrált szervezetekről 
rendelkezünk adatokkal.

Mint látható, a vizsgált 15 év alatt a rendszerváltás kezdete óta a regisztrált vál
lalatok száma majd négyszeresére nőtt. A növekedés azonban közel sem volt 
egyenletes. A vállalatok száma az 1990-1995-ös időszakban dinamikusan nö
vekedett, némelyik évben még 30 százalékot is meghaladó ütemben. A növe
kedés egyik forrása a beinduló privatizáció volt, amivel párhuzamosan az álla
mi vállalatokat szétbontották, és a vagyont döntő mértékben részvénytársaság
okba és a korlátolt felelősségű társaságokba apportálták. A növekedés másik 
forrása a megnyíló piaci lehetőségek és a munkahelyek elvesztése miatti kény
szer nyomán létrejövő újonnan alapított, döntő mértékben alultőkésített egyéni 
vállalatok és betéti társaságok voltak. Természetesen nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt sem, hogy ezekben az években a megszűnések száma is fel
szökött, évente kb. a vállalatok egyharmada cserélődött (Mészáros és Pitti 
2003).

A vállalatok számának növekedése 1996-ban tetőzött, majd ezután egy jóval 
szolidabb emelkedés vált jellemzővé. Az 1997-es év, amikor a vállalatok száma 
az előző évhez csökkent, azt jelzi, hogy az 1996-os úgynevezett Bokros csomag 
-  kiigazító gazdaságpolitikai lépések -  hatására a cégek regisztrációja vissza
esett. Az 1995-ös évtől 2000-ig a regisztrált vállalatok száma is folyamatosan 
növekedett, ezzel együtt a vállalatok egyre nagyobb százaléka került a működő 
kategóriába. Az elmúlt években nagyjából a vállalatok három-negyede volt 
működő. A működő vállalatok számának 2001-2002-es visszaesése a kibonta
kozó világgazdasági recesszió hazai hatásaival hozható összefüggésbe. Erre az 
1996-tal kezdődő időszakra tehető a külföldi tulajdonú nagy, tőkeerős, sokszor 
multinacionális cégek megjelenése, aminek során a nagyvállalatok helyzete és 
teljesítménye ugrásszerűen megnövekedett. Ez a fejlődés a kisebb méretű vál
lalatokat csak jóval később és jóval kisebb mértékben, az 1990-es évtized vé
gén érte el, pontosan, amikor elkezdődött a recesszió. Nem csupán a világgaz
dasági visszaesés, hanem az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos bizony
talanságok és a cégalapítás növekvő adminisztrációs terhei magyarázzák a las
suló növekedési dinamikát 2002-től egészen napjainkig. Összességében sem 
tűnik javulónak a tendencia a működő és a regisztrált vállalatok arányát tekint
ve, a cégek mintegy 75 százaléka folytat érdemi tevékenységet.

Felmerül a kérdés, hogy vajon ez a vállalati szám magas-e, vagy alacsony? Ah
hoz, hogy ezt eldöntnessük, nemzetközi szintű összehasonlítás szükséges. Rá
adásul a vizsgálat során ki kell küszöbölnünk az országok nagyságból fakadó 
eltéréseket. Ezt szolgálja az 1000 lakosra jutó vállalatok számának kategóriája.
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Az alábbi 2-3. számú táblázat ezen kívül még az átlagos vállalatnagyságot és a 
domináns vállalati nagyságkategóriát is mutatja az Európai Unió országaival 
összehasonlítva, 2000-ben.

2-3. számú táblázat: A vállalatok és a foglalkoztatottak száma és aránya 
az EU országokban és Magyarországon (2000)

Ország
Vállalatok 

száma 
(x 1000)

1000 lakosra 
jutó működő 

vállalatok 
száma

Átlagos 
vállalatméret 
(foglalkozta
tottak száma)

Domináns
nagyság-
kategória

Ausztria 225 28 10 Kis és közép- 
vállalat

Belgium 545 53 6 Mikrovállalat

Dánia 180 34 9 Kis és közép- 
vállalat

Egyesült
Királyság 3 490 59 6 Nagyvállalat

Finnország 210 41 6 Nagyvállalat
Franciaország 2 490 42 7 Mikrovállalat
Görögország 800 76 2 Mikrovállalat
Hollandia 555 35 10 Mikrovállalat

Írország 95 25 10 Kis és közép- 
vállalat

Luxemburg 20 46 10 Kis és közép- 
vállalat

Németország 3 550 43 8 Nagyvállalat
Olaszország 4 125 72 3 Mikrovállalat
Portugália 685 67 5 Mikrovállalat
Spanyolország 2 700 68 5 Mikrovállalat
Svédország 270 31 8 Nagyvállalat
EU 19 930 54 6 Mikrovállalat
Magyarország 865 86 4 Mikrovállalat

Forrás: European Observatory 2002/2
Mint az a 2-3. számú táblázatból látható, a vállalatok száma nagy szórást mutat 
az EU országaiban is, az 1000 lakosra jutó 28 cégtől (Ausztria) egészen a 76-os 
görögországi adatig. Ehhez képest a hazai 86-os szám soknak, de nem arányta
lanul soknak tekinthető. A nagyszámú vállalat egyenes következménye, hogy 
az átlagos vállaltméret a foglalkoztatottak számának megfelelően, hazánkban 
kisebb, mint az EU átlagában. Viszont ez sem kiugró adat, hiszen több más EU
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tagnak hasonló az átlagos vállalat-mérete. A 2-3. számú táblázat utolsó oszlopa 
azt mutatja be, hogy az egyes országokban melyik a meghatározó vállalatméret. 
A nagyobb átlagos vállalatlétszámú Németországban, vagy Svédországban a 
nagyvállalatok, Ausztriában, Dániában vagy Írországban a kis- és közepes mé
retű cégek, míg az országok többségében és így az EU átlagában is a mikro- 
vállalatok dominálnak, hasonlóan Magyarországhoz. A foglalkoztatott létszám 
szerinti elemzés pedig átvisz bennünket a következő témára, a vállalatok mé
retstruktúrájának analizálására.

2.4 A vállalati méretstruktúra jellemzői

A vállalatok méretstruktúrába sorolásának több ismérve lehet. Ezek közül a 
következőkben, a statisztikai helyzet vizsgálata során csak egy, a leggyakrab
ban alkalmazott besorolást követjük, ami a foglalkoztatottak száma alapján 
klasszifikálja a cégeket. Egyébként a vállalatok méretstruktúra szerinti megíté
lése még ezen belül is eltérő lehet a világ különböző országaiban. így például 
az Amerikai Egyesült Államokban -  ágazattól függően -  az 1000 fő alkalma
zotti létszámú vállalat még kicsi lehet, míg nálunk ez már jó közepes vállalat
nak számít.

Hazánkban, hasonlóan az Európai Unióhoz, egy négykategóriás besorolás a hi
vatalos, az alábbiaknak megfelelően a foglalkoztatottak száma alapján. Ezen 
kívül a hazai KKV törvény, hasonlóan az EU-hoz még három másik kritériu
mot határoz meg, amelyek

- az éves nettó árbevétel,
- a mérlegfőösszeg, és
-  az úgynevezett függetlenségi kritérium.

Az alábbiakban a jelenleg hatályos besorolást mutatjuk be, amely 2005. január 
1-től érvényes (zárójelben az EU által meghatározott értékek)
Mikro vállalat:

• foglalkoztatottak száma 0-9 fő
• mérlegföösszeg vagy nettó éves árbevétel max. 500mFt (2m€)

Kisvállalat:
• foglalkoztatottak száma 10-49 fő
• mérlegfőösszeg vagy nettó éves árbevétel max. 2 500mFt (10m€)
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Közepes vállalat:
• foglalkoztatottak száma 50-249 fő
• mérlegfőösszeg max. 10 750mFt (43 m€) vagy nettó éves árbevétel max. 

12 500 mFt (50 m€)

A kis- és közepes vállalatok (KKV) a maximum 249 közötti alkalmazotti lét
számmal rendelkező cégek, amelyek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 
12 500 mFt-ot, vagy a mérlegfőösszeg a 10 750 mFt-ot. Emellett megjelenik az 
úgynevezett függetlenségi kritérium, amely azt mondja ki, hogy egy vagy több 
nagyvállalat továbbá az állami önkormányzati tulajdon együttes részesedése a 
25 százalékot nem haladhatja meg. A besorolás azért lényeges, mert az eltérő 
vállalatmérethez eltérő állami támogatási formák, és esetleg adminisztrációs, 
bejelentési kötelezettségek, előírások tartozhatnak.

Az alábbi, 2-4. számú táblázat a vállalatok méreteloszlását mutatja a vállalatok 
száma és az alkalmazott létszám függvényében.

2-4. szánni táblázat: A vállalatok száma és mérete Európa 19, 
Magyarország, USA és Japán esetében (1999)*

Mikro-
vállalat

Kis
vállalat

Közepes
vállalat KKV Nagy-

vállalat Összesen

Vállalatok
Európa 19 száma (ezer) 

megoszlása (%)
18710

93,1
1 185

5,8
165
0,8

20 060 
99,8

40
0,2

20 100 
100

Magyarország száma 
(ezer) 

megoszlása (%)
848

96,4
25
2,8

6
0,7

879
99,9

1,4
0,1

880
100

Foglalkoztatottak
Európa 19 száma (ezer) 

megoszlása (%)
41 040 

34,2
22 755 

19,0
15 765 

13,1
79 555 

66,3
40 445 

33,7
120 000 

100
Magyarország száma 

(ezer) 
megoszlása (%)

1077
36,2

419
14,1

545
18,3

2 041 
68,2

948
31,8

2 978 
100

USA száma (ezer) 
megoszlása (%)

11 893 
11,0

20 543 
19,0

17 299 
16,0

49 735 
46,0

58 385 
54,0

108 120 
100

Japán száma (ezer) 
megoszlása (%)

na na na 18 925
33

38 425 
67

57 350 
100

*Az EU 19 ország az előzőkben felsorolt EU 15 tagállam, plusz Izland, Liechtenstein, 
Norvégia és Svájc.

Forrás: European Observatory 2002/2
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A fenti táblázatból látható, hogy Magyarországon a mikro-vállalatok magasabb 
arányban találhatók meg, mint az EU átlagában, viszont hiányoznak a kisválla
latok. Egyes hazai szakértők a vállalati méretstruktúra elaprózódásáról, a „mé
retpiramis” behorpadásáról beszélnek. A túl sok kicsi vállalat hátránya lehet, 
hogy az erőforrások elaprózódnak és a cégek nem az optimális mérettarto
mányban működnek. A kisvállalatok hiánya utalhat arra is, hogy a mikro mére
tű cégek nem képesek növekedni, megrekednek a fejlődés egy relatíve alacsony 
szintjén.

A foglalkoztatási adatokat nézve látható, hogy a hazai mikro-cégek -  nagyobb 
számuk mellett -  mindössze a munkaerő 2 százalékával foglalkoztatnak többet, 
mint az EU hasonló méretű cégei, a kisvállalatok viszont 5 százalékpontos mí
nuszban vannak EUs társaikhoz képest. A különbségek mérséklődnek, ha a 
KKV-k és a nagyvállalatok összehasonlítását végezzük el: az EU-s nagyválla
latok 2 százalékkal több alkalmazottal rendelkeznek, mint magyarok. A kü
lönbség azzal is magyarázható, hogy az EU-s nagyvállalatok nagyobbak, mint a 
hazai „nagyok”. Cserébe viszont a magyar közepes méretű cégek nagyobbak, 
mint az EU hasonló kategóriájú vállalatai. Ez nem feltétlenül pozitív, hiszen 
azt jelentheti, hogy a hazai középvállalatok nem az optimális mérettartomány
ban működnek, vagy túl nagyok, vagy túl kicsik. Összességében azonban a ha
zai középvállalatok jelentősége nem elhanyagolható, szerepük erőteljes a ma
gyar gazdaságban (Román 2002). Növekedési problémákra utal viszont az, 
hogy a közepes méretű cégek döntő mértékben az 1990-es évek elején a priva
tizációt kísérő nagyvállalati szétbontás eredményeképpen, és nem a kisebb mé
retből történő természetes növekedés nyomán jöttek létre.

Két másik meghatározó gazdasággal, az amerikaival és a japánnal összevetve 
viszont jelentős eltérést figyelhetünk meg mind Magyarország mind az EU vo
natkozásában: mindkét nagygazdaság esetében a nagyvállalatok meghatározó 
jelentőségűek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kisebb méretű cégek jelentő
sége elhanyagolható lenne. Az amerikai gazdaság esetében az áttörő jelentősé
gű innovációk és az új munkahelyek teremtése szempontjából is fontosabb a 
kisebb méretű cégek szerepe, mint a nagyoké, sőt egyesek az amerikai gazda
sági növekedésnek az EU átlagot lényegesen meghaladó mértékét is a kisebb 
vállalatok vállalkozási tevékenységével hozzák összefüggésbe.

A működő magyarországi vállalatok foglalkoztatás szerinti részletesebb méret
eloszlása és annak időbeli alakulása látható a 2-5. számú táblázatban.
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2-5. számú táblázat: A működő vállalatok foglalkoztatottak száma 
szerinti méret-eloszlása (1998-2004. december 31.)

0 és isme
retlen

1-9
fő

10-19
fő

20-49
fő

50-249
fő

Nagyobb, 
mint 250 Összesen

1998 540 007 213 371 12 320 7 891 4 765 1116 779 470
1999 534 742 238 776 14 388 8 508 4 674 1127 802 215
2000 558 867 258 411 15 126 8 679 4 835 1106 847 024
2001 540 691 268 592 16 064 9 197 4 962 1069 840 575
2002 544 589 283 217 16 836 9 541 4 798 1041 860 022
2003 553 201 296 328 17 295 9 802 4 898 979 882 503
2004* 229 603 608 539 18 028 9 897 4 947 942 871 956

* 2004-től megváltozott a 0 fős cégek besorolása, ezel magyarázható az 1-9 fős cégek 
számának növekedése.

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények. Különböző számok, 1998-2004.

A 2-5. számú táblázat alapján az eddigiekhez képest egy kicsit árnyaltabb kép 
bontakozik ki előttünk. Tulajdonképpen három mérettartomány: a 0 fő alkal
mazottal rendelkezők, a közepes méretű cégek és nagyvállalatok azok, amelyek 
jelentősége csökken vagy változatlan maradt, legalábbis a vizsgált időszakban. 
Ez magyarázható egy beindult erőteljes vállalati koncentrációval. A legalább 
egy alkalmazottal rendelkező mikro-vállalatok és a kisebb méretű cégek eseté
ben látható, hogy mind az abszolút számuk, mind relatív részarányuk emelke
dett. A 10-19 foglalkoztatott közötti méretkategóriák abszolút és relatív számá
nak növekedése egyrészt azt mutatja, hogy pozitív irányú elmozdulás történt a 
kisebb méretű cégek növekedése területén, másrészt kapcsolatba hozható a 
nagyvállalatok szervezeti átalakulásával, az úgynevezett kiszervezéssel 
(outsourcing), amelynek során tevékenységeket helyeznek a cégen kívülre, és 
új társaságokat hoznak létre. Kisebb mértékben növekedtek a cégek a 20-49 fős 
tartományban, azonban összességében látható elmozdulás történt a „horpadt 
piramis” kisimítása irányába.

2.5 A vállalatok jelentősége és gazdasági teljesítménye 
méretkategóriák szerint

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy az egyes méretkategóriájú vállalatok mi
lyen szerepet töltenek be a gazdaságban, mennyire jelentősek. Nem egyértelmű 
azonban, hogy mi alapján ítéljük meg a vállalatokat. Ennek eldöntéséhez kö
vetkezőkben a foglalkoztatottak száma és eloszlása, a GDP, az export és az in
nováció kategóriákat használjuk
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Magyarország ennek a folyamatnak elvileg nyertese lehet, hiszen az itteni munkaerő 
jól képzett, és még mindig olcsónak számít. Csakhogy a helyzet mégsem egyértel
műen kedvező. A magyar munkaerő kínálata és kereslete ugyanis nem illeszkedik 
kellően, és a földrajzi mobilitás is gyenge. Ezért van, hogy néhány multi már inkább 
Szlovákiában keres mérnököket vagy szakmunkásokat, miközben sok friss diplo
másnak lehetetlen elhelyezkednie.
A munkaerő-piaci kilátásokat rövid távon tovább ronthatja a kormány elkerülhetetlen 
kiigazító csomagja. Egyrészt az adó- és járulékterhek növekedése a jövedelmezőség 
határán egyensúlyozó, kisebb munkaadókat elbocsátásokra kényszerítheti. Másrészt 
az utcára kerülő közalkalmazottak egy része, főként az idősebb, idegen nyelvet nem 
beszélők bizonyosan nem tudnak majd gyorsan elhelyezkedni. A vásárlóerő meg
csappanása pedig az egész gazdaságra átgyűrűzhet.
Az elvesztegetett évekért most nagy árat kell fizetni. Ám a hibákból tanulva, okos 
politikával és az uniós pénzek beáramlásával talán gyorsítható lesz a felépülés. Hogy 
ne kelljen sok időt az utcán tölteni.

Gaál Csaba_____________________________________________________ ___________

Az 1990-es rendszerváltás óta eltelt időszak alatt az egyes méretkategóriák 
foglalkoztatotti szerepe jelentős átalakuláson ment keresztül. 1990 és 1996 kö
zött a foglalkoztatottak száma (beleértve a versenyszektoron kívüli területeket 
is) közel másfélmillióval csökkent. A visszaesés főleg a nagyvállalatoknál 
megszűnt majd kétmillió munkahelynek köszönhet, amit csak részben pótoltak 
az újonnan létrejövő vállalatok. A versenyszférában a fenti, 2-6. számú táblázat 
alapján látható, hogy a nagyvállalatok relatív szerepe a foglalkoztatottság ese
tében az 1992-1998-as időszakban 48,2 százalékról 30 százalék alá esett, majd 
az 1999-2001-es időszakban közel egyharmadra emelkedett, majd újra csök
kenni kezdett. Ezzel együtt a nagyvállalatok még mindig lényegesen kevesebb, 
mint egymillió embert alkalmaznak, a teljes munkaerő mintegy negyedét. A 
közepes méretű cégek foglalkoztatási szerepe fokozatosan csökken, ugyanak
kor a kisvállalatoké egy 14 százalékos szinten történő stabilizálódás után a 
2000-es években növekedésnek indult. Figyelemre méltó a legkisebb méretű 
cégek folyamatos térnyerése, 2003-ra már az összes foglalkoztatott több, mint 
40 százaléka a mikro-vállalatoknál talált munkát. Ez a jelenség megegyezik a 
nemzetközi tapasztalatokkal, ami szerint új munkahelyeket a fiatal, kisméretű 
vállalatok teremtenek, a nagyméretű cégek pedig nettó munkaerő elbocsátok 
(A 2006-os fejleményeket és annak magyarországi hatásait illetően lásd a be
keretezett cikket: Utcára küldve....)

Egy másik sokat elemzett és vitatott terület az egyes vállalatméret kategóriák
nak a bruttó hazai termékhez (GDP) történő hozzájárulási aránya. Az elmúlt 
évtizedben több, eltérő megközelítés látott napvilágot többek között KSH és 
APEH forrásokra támaszkodva (ld. Pl. Bamberger 2002). A GDP egyes méret-
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Az egyik leggyakrabban vizsgált terület a különböző méretkategóriájú vállala
tok foglalkoztatott létszám szerinti megoszlása. Az előzőkben közölt 2-4. szá
mú táblázatból látható, hogy a KKV szektor Magyarországon is, hasonlóan az 
EU-hoz, az összes foglalkoztatott mintegy kétharmadát alkalmazza. Ezen belül 
azonban hazai a kisvállalatok kevesebb, a mikro- és a középvállalatok több al
kalmazottal rendelkeznek. Az alábbi, 1-6. számú táblázat az 1992-2003-es idő
szakban mutatja be a négy méretkategória foglalkoztatásban betöltött abszolút 
és relatív helyzetét.

2-6. számú táblázat: A foglalkoztatottak száma és megoszlása a verseny
szférában, méretkategóriánként 1992-2003

Foglalkoztatottak száma (ezer fő) és a
foglalkoztatottak megoszlása (százalék)

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mikrováll.
Százalék

615 871 957 989 1009 1058 1077 1039 1255 1311 1206

21,5 30,4 34,7 34,7 35,5 36,3 36,2 36,7 41,3 42,9 42

Kisvállalat
Százalék

282 355 363 372 403 429 419 478 487 504 484

9,9 12,4 13,1 13,1 14,2 14,7 14,1 16,9 16,1 16,5 16,9

Közepes váll. 
Százalék

586 555 525 528 536 556 545 476 470 464 440

20,5 19,4 19 18,5 18,9 19,1 18,3 16,8 15,5 15,2 15,3

Nagyvállalat
Százalék

1380 1086 918 959 893 867 948 836 820 780 741

48,2 37,9 33,2 -33,7 31,4 29,8 31,8 29,6 27 25,5 25,8

Összesen 2863 2867 2764 2848 2841 2909 2978 2828 3035 3059 2871

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények. Különböző számok 1997-2003.

Utcára küldve: Nagy árat fizetünk az elvesztegetett évekért 

V ilá g g a zd a s á g  O n lin e  2 0 0 6 -0 7 -0 7  1 8 :0 9 :3 7

General Motors, Volkswagen, Deutsche Telekom -  csak néhány azok közül a nagy- 
vállalatok közül, amelyek a közelmúltban több tízezer fős leépítést jelentettek be. 
Vajon rendkívüli, avagy természetes jelenségről van szó, és hogy érinti mindez a 
magyar munkaerőpiacot?
Ami a kérdés első felét illeti, annyiban nem szokatlanok az elbocsátások, hogy a 
technológiai fejlődés, a gazdasági szerkezetváltás miatt mindig voltak olyan ágaza
tok, amelyek fokozatosan átadják helyüket más, bővülő szektoroknak. Amiben azon
ban kétségtelenül újszerű a mostani hullám, hogy a felgyorsuló globalizáció 
termeléskihelyezést és vállalati fúziókat kényszerít ki, s ez növeli ugyan a hatékony
ságot, de akár egy adott régió egészét is súlyosan érintheti.
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kategóriákra vonatkozó mérése során problémákat okozhat a nemzeti számla
készítés metodológiája. Ugyanakkor az APEH által végzett adatgyűjtés mód
szere és megbízhatósága is megkérdőjelezhető. Az APEH ugyanis az adóbeval
lások alapján végzi el a számítást, amely adóbevallások tényleges adatai főleg 
a kisebb vállalati mérettartományban szinte biztos, hogy jelentősen alábecsülik 
a tényleges teljesítményt. A következőkben egy, KSH adatokon alapuló meg
közelítés adatait ismertetjük, amely a bruttó hozzáadott érték kategóriájával 
közelíti a GDP-t.1 Az alábbi 2.7 táblázat tartalmazza ezeket az adatokat a 2000- 
2003-as évekre vonatkozóan.

2-7. számú táblázat: A bruttó hozzáadott érték alakulása 
méretkategóriánként 2000-2003 (százalékban)

2000 2001 2002 2003
0-1 fő 5,2 5,9 7,7 5,5
2-9 fő 10,0 10,4 12,1 11,2
10-49 fő 14,9 15,3 16,1 16,0
50-249 fő 20,0 19,2 19,7 18,7
kkv 50,1 50,8 55,6 51,4
250 fő felett 49,9 49,2 44,4 48,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: A kis- és közepes vállalkozások helyzete 1999-2004, Kisvállalkozás-fejlesztési 
Intézet kiadványai.

A 2-7. táblázat alapján látható, hogy a 2002-es évet kivéve, ami némileg „ka
kukktojásnak” tűnik, relatíve kicsi az egyes méretkategóriák bruttó hozzáadott 
értékből történő részesedésének ingadozása. A 0-1 és a 2-9 fős cégek részese
dése mintegy 16-17 százalék, ettől alig marad el a 10-29 főt foglalkoztató kis
vállalatok 16 százalékos teljesítménye. Láthatólag ez a kisvállalati mérettarto
mány az, amelyik képes volt bruttó hozzáadott érték részesedését növelni a 
többiek rovására. A kkv szektor egésze valamivel több, mint 50 százalékkal ré
szesedik a bruttó hozzáadott értékből. A nagyvállalatok részesedése a „mara
dék” 50 százalék, ami tendenciájában enyhe csökkenést mutat a 2000-2003-as 
időszak egészét tekintve. A kkv-nagyvállalatok relatív fontossága a bruttó hoz
záadott érték alapján hasonló az EU többi országához.

1 A bruttó hozzáadott értéket még a támogatások és az adók összegével kell korrigálni, 
hogy megkaphassuk a GDP-t.
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Tekintve, hogy a magyar gazdaság elsősorban exportvezéreit, fontos lehet 
megnézni, hogy milyen szerepe van a különböző vállalati méretkategóriáknak 
ezen a területen is. A 2-8. számú táblázat tartalmazza az exportértékesítés mé
retkategóriák szerinti adatait.

2-8. szánni táblázat: A vállalkozások exportértékesítésének megoszlása 
méretkategóriákként (százalékban) 1992-2003

A vállalkozások exportértékesítése százalékban

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alkalmazott 
nélküli vállalat 4,0 3,0 2,7 3,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 - 0,2

Mikrovállalat 10,1 12,5 13,2 9,3 5,3 4,2 3,5 3,2 2,7 4,4 2,5

Kisvállalat 9,6 10,9 10,7 10,8 4,3 3,8 3,4 3,0 2,6 4,2 2,5

Közepes
vállalat 17,7 20,3 21,6 22,2 20,1 19,5 12,3 11,9 11,0 9,9 1,5

Nagyvállalat 58,7 53,3 51,9 53,7 69,6 72,0 80,4 81,6 83,4 81,5 84,2

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Forrás: A kis- és közepes vállalkozások helyzete 1998-1999-2002-2003/2004, Kisvál
lalkozás-fejlesztési Intézet,

Az nem meglepő, hogy a nagyvállalatok exportteljesítménye felülmúlja az el
sősorban hazai piacra termelő kicsikét, de a magyar gazdaságban igen nagy
mértékű a koncentráció, 2001-re a nagyvállalatok adták az export több, mint 80 
százalékát. Az egyik oldalról az export abszolút értékű emelkedése is a magyar 
gazdaság világgazdaságba történő integrálódásának és versenyképességének 
pozitív jele, a kisebb méretű cégek exportteljesítménye azonban kiábrándító. 
Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban is jelentősen elmaradottnak mond
ható a hazai kkv szektor exportteljesítménye. Ez a hazai kisebb cégek alacsony 
szintű termelékenységével és versenyképességével magyarázható.

A vállalati teljesítmény egyik gyakran alkalmazott mérőszáma a vállalatok 
megújulási készségét, innovációját kifejező mutató. A 2-9. tábla három vállala
ti méretkategóriában mutatja meg, hogy a vállalatok hány százaléka vezetett be 
a megelőző három évben termék-, szolgáltatás- vagy eljárás-innovációt. Általá
nos tapasztalat, hogy a nagyvállalatok innovációs aktvitása meghaladja a ki
sebb méretű cégekét, a szolgáltatások esetében azonban a középvállalatok „ve
zetnek”.
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Összességében a 11-49 főt foglalkozató kisvállalatok nem egészen 17 százalé
ka innovatív, és valószínűsíthető, hogy még ennél is alacsonyabb az innovációt 
bevezető cégek aránya az ennél kisebb méretű vállalatok esetében.

2-9. számú táblázat: Az innovációt bevezető vállalatok aránya Magyaror
szágon, méret kategóriák szerint, 2002 (százalék)

Vállalatméret Ipar Szolgáltatások Összesen

Kisvállalatok (11-49 fő) 19,1 13,6 16,9
Középvállalatok (50-249 fő) 22,6 30,3 24,5
Nagyvállalatok (250- fő) 44,6 25,0 41,4
Összesen 21,4 15,8 19,4

Forrás: Román Z. (2006): A kis- és középvállalatok és a vállalkozói készség, Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 75. oldal

2.6 A vállalatok besorolási rendszere, ágazati és területi megoszlása

2.6.1 A vállalatok tevékenység szerinti besorolási rendszere

Az egyes vállalatok igencsak különbözhetnek egymástól számos szempontból. 
Az előzőkben láthattuk, hogy az egyik lehetséges megkülönböztetési a vállalati 
méret alapján történhet. A másik igen gyakran használt kritérium a vállalatok 
tevékenysége alapján végezhető el, amivel ebben a fejezetrészben foglalko
zunk. Első lépcsőben a vállalatokat tevékenységük szerint három fő csoportba 
soroljuk be, úgy mint primer, szekunder és tercier szektorok.

• A primer szektor vállalatai azok, amelyek a természeti kincsek kiakná
zásában vesznek részt. Ide tarozik a kitermelő ipar (pl. bányászat), a me
zőgazdaság (erdőgazdaság, halászat).

• A szekunder szektor cégei azok, amelyek a primer szektor vállalatai ál
tal kitermelt nyersanyagokat, termékeket, feldolgozzák. Tipikusan ide 
sorolható a feldolgozó- és az építőipar.

• A tercier szektor vállalatai pedig szolgáltatást illetve kereskedelmi te
vékenységet végeznek.

A fenti hármas besorolást elsősorban makrogazdasági elemzésekben alkalmaz
zák. Megfigyelhető, hogy a gazdasági fejlettség szintje és az egyes szektorok 
relatív aránya között szoros összefüggés van. Az alacsonyan fejlett országok 
esetében a primer szektor cégei, a mezőgazdaság dominál, a közepesen fejlett
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országoknál előtérbe kerül a szekunder szektor, a fejlett országokban pedig a 
tercier szektor, a szolgáltatások részaránya meghaladja a GDP 70 százalékát is.

A vállalat-gazdaságtani, üzemgazdaságtani elemzésekhez a fenti hármas beso
rolásnál finomabb skálát kell alkalmazni. A besorolás iránti igénnyel nem csu
pán az elemzők, hanem az államigazgatási szervek, az adóhivatal (APEH) és a 
statisztikákat készítő intézmények (hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal) 
is fellépnek. Az idők során számos klasszifikáció látott napvilágot, amelyek 
közül a legjelentősebb az egységes ágazati osztályozás rendszere, röviden a 
TEÁOR. A TEÁOR jelenleg érvényben levő változata 2003-ban került beveze
tésre Magyarországon, és ez teljes összhangban van az ENSZ ajánlásai alapján 
kidolgozott EU besorolással.2

A TEÁOR rendszere szigorú, öt szintből álló hierarchiát követ, nemzetgazda
sági ág (főcsoport), nemzetgazdásági alág (alfőcsoport) ágazat (főosztály) 
alágazat (csoport) és szakágazat (osztály) szinteket különböztetünk meg.

A nemzetgazdasági ágak száma 17, és jelzésük nagybetűvel történik az aláb
biak szerint.

A Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás 
B Halászat 
C Bányászat 
D Feldolgozóipar
E Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás 
F Építőipar
G Kereskedelem, járműjavítás 
H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
I Szállítás, raktározás, posta és távközlés 
K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 
L Közigazgatás 
M Oktatás
N Egészségügyi és szociális ellátás 
O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 
P Alkalmazottakat foglalkoztató magánháztartások 
Q Területen kívüli szervezetek

A fenti 17 nemzetgazdasági ágból az első három (A+B+C) a primer, a követke
ző három a szekunder (D+E+F), a következő 9 (G-O) a tercier szektorhoz tar

2 A TEÁOR teljes leírása elérhető a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról: 
http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OS 
ZTALY OZASOK/TEAOR03 .PDF

http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OS
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tozik. A maradék kettő (P+Q) témánk, a vállalatok besorolása szempontjából 
irreleváns.

A besorolási hierarchia további lépcsője a nemzetgazdasági alágak szintje, 
amelyeket két egymás mellett álló nagybetűvel jelölünk, és a primer és a sze
kunder szektorok esetében alkalmazzuk. Például:

CA Energiahordozó bányászata
DB Textília, textiláru gyártása
DL Villamos gép, műszer gyártása

A nemzetgazdasági alágaknál lényegesebb az ágazatok szintje. A magyar 
rendszer 60 ágazatot ismer, és kettős római számjeggyel különbözteti meg a 
különböző ágazatokat. Lássunk erre néhány példát:

01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
27 Fémalapanyag gyártása
51 Nagykereskedelem
72 Számítástechnikai tevékenység

Az alágazatok és szakágazatok jelölése is római számokkal történik, a mintegy 
200 alágazat három a több, mint 300 szakágazat pedig négy számjeggyel kü
lönböztethető meg. így például:

15.1 Húsfeldolgozás
15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, - ellátás 
72.22 Szoftverkiadás

Későbbi vizsgálataink szempontjából fontos lehet annak eldöntése, hogy vajon 
a piacot, részpiacot az ágazati besorolás milyen szintjén értelmezzük. Sajnos 
azt kell mondanunk, hogy erre minden esetre alkalmazható szabály nincsen. 
Általában azonban elmondható, hogy a nemzetgazdasági ág és nemzetgazdasá
gi alág besorolás még túlzottan tág, így a piac vizsgálati kereteit az alágazat és 
a szakágazat szintjén értelmezzük. Például a húsfeldolgozás esetében a külön
böző típusú húsok erős versenytársai egymásnak, a vizsgálat kereteit alágazati 
szinten érdemes elvégezni. Ugyanakkor a 22.1-es alágazati kiadói tevékenység 
többek között tartalmaz könyvkiadást (22.11) napilapkiadást (22.12) és idősza
ki kiadványok kiadását is. Itt érdemes vizsgálatainkat az adott szakágazat szint
jén elvégezni.

A gyakorlatban igen gyakori, hogy a cégek nem egy hanem többfajta tevékeny
séget folytatnak. Előfordulhat, hogy egy gépeket gyártó cég kereskedik is 
ezekkel a termékekkel és javítja is az esetleg meghibásodott gépeket. Hova so
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roljuk be ezt és az ilyen a cégeket? Ennek eldöntéséhez a tevékenységeket há
rom típusba soroljuk be, úgy mint főtevékenység, másodlagos tevékenység és 
kisegítő tevékenység. Ameddig a kisegítő tevékenység esetében a cég (statisz
tikai egység) jellemzően külső értékesítést nem végez, a fő- és a másodlagos 
tevékenység termékei, szolgáltatásai külső értékesítésre kerülnek. Ezen belül is 
a főtevékenység az, amelyik a legmagasabb hozzáadott értéket adja, és ez az 
ami alapján a céget besorolják és a regiszterekben szerepeltetik

2.6.2 A hazai vállalatok ágazati és területi megoszlása

A rendszerváltás óta eltelt évek alatt a magyar gazdaság jelenetős szerkezeti 
átalakuláson ment keresztül. A volt szocialista országokra jellemző kitermelő 
és ipari ágazatok relatív túlsúlya a szolgáltatási ágazatok rovására megszűnt, és 
egy egészségesebb gazdasági szerkezet alakult ki. Az egyes ágazatokban tevé
kenykedő cégek száma és százalékos eloszlása alapján következtetések vonha
tók le a strukturális átalakulás irányáról is. Az 2-10. számú táblázat az 1997- 
2003 közötti szerkezeti átalakulást mutatja be. A vizsgált öt év nyertese egyér
telműen az ingatlanügyek és az egyéb szolgáltató szektorok, amelyek a vállala
tok száma alapján részarányukat 23,1 százalékról 2004-re 34,8 százalékra nö
velték. Az ágazat népszerűségének oka a szektor kisebb vállalatméretet kívánó 
sajátossága, illetve a működtetéshez, kezdéshez szükséges tőke alacsony szint
je is. A második legnépesebb ágazat, a kereskedelem és javítás relatíve veszí
tett pozícióiból, viszont a működő vállalatok abszolút számban végig növeked
tek az időszak alatt. Az ipar, ezen belül is a feldolgozóipar mintegy 4 százalék- 
pont veszteséget tudhat a magáénak, ezzel együtt is a gazdaságban elfoglalt re
latív helye megegyezik az EU országok átlagával. Ez nem mondható viszont el 
az építőiparra, ami csak az elmúlt három évben lendült fel, összességében még
is az EU országaiban arányaiban 4 százalékkal több ilyen vállalat működik.

2-10. számú táblázat: A működő társas vállalatok száma és százalékos 
megoszlása gazdasági ág és létszám-kategória szerint 

(adott év december 31.)

Gazdasági ág 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

10 722 
4,0

11 210
3,5

11 769
3,5

12 565
3,5

13 078 
3,5

12 945 
3,4

12 895 
3,2

13 041
3,4

Bányászat 372
0,1

382
0,1

424
0,1

449
0,1

476
0,1

478
0,1

511
0,1

469
0,2

Feldolgozóipar 39 791 
14,8

39 832 
12,4

40 847 
12,2

42 491 
11,8

42 856 
11,5

42 855 
1U

44 245 
10,8

41 372 
10,7
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Gazdasági ág 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Villamosenergia-,
gáz-, hő- és 
vízellátás

500
0,2

555
0,2

551
0,2

559
0,2

601
0,2

616
0,2

682
0,2

652
0,2

Építőipar 22 310 25 166 26 515 29 370 31 498 33 448 36 631 35 108
8,3 7,8 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,1

Kereskedelem, 88 640 97 016 96 981 99 289 96 758 97 332 101 028 91 801
javítás 32,9 30,2 29,0 27,6 26,0 25,3 24,7 23,7
Szálláshely
szolgáltatás,
vendéglátás

10515
3,9

12 233 
3,8

12 941
3,9

14 169
3,9

14 741 
4,0

15 451
4,0

16 605 
4,1

14 881
3,8

Szállítás, posta, 9 806 11 163 11 575 12 471 12 922 13 496 14 113 13 302
távközlés 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4
Pénzügyi
tevékenység,
biztosítás

2 579 
1,0

2417
1,0

2 696 
1,0

3 327 
1,0

3 675 
1,0

4 080 
1,0

4 493 
1,0

4 184 
1,0

Ingatlanügyletek,
62 391 

23,2
94 690 

29,5

101 112 121 128 139 13480
egyéb 695 560 265 695 378 8
szolgáltatás 30,4 31,3 32,6 33,4 34,0 34,8

Oktatás 3 348 4 036 4 476 5 249 5 727 6 246 6 853 6 803
1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

Egészségügy 6 814 8 494 9 669 11 263 12 166 12911 13 821 13 688
2,5 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5

Egyéb közösségi 
és személyi 
szolgáltatás

11 260
4,2

13 769 
4,3

14 529 
4,3

15 545 
4,3

16 005 
4,3

16 782 
4,4

18 004 
4,4

17 020 
4,4

Egyéb 139 152 34 18 10 9 6 8
tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 269 187 321 115 334 702 359 325 371 778 385 344 409 265 387 137

Az egyes ágazatokban tevékenykedő cégek méreteloszlásáról juthatunk infor
mációhoz a 2-11. számú táblázatból, a 2004 március 31. állapotnak megfelelő- 

■ en. Látható, hogy a két legnépesebb kategóriában, a kereskedelemben és gaz
dasági szolgáltatásokban meghatározó a kisebb vállalatméret, a feldolgozóipar, 
építőipar, szállítás esetében található a legtöbb nagyvállalat. Ez nem is megle
pő, hiszen ezen szektorok optimális üzemméretének kialakítása és a hatékony 
működés megköveteli a nagyobb méretet. A táblázat nem szolgáltat informáci
ót arról, mennyire is koncentráltak az egyes ágazatok. Nagyfokú koncentráció 
jellemző a feldolgozóiparra, a pénzügyi szolgáltatásokra, a szállítás, hírközlés
re is. Az építőipar és a kereskedelem esetében is a nagyobb cégek folyamatos 
térnyerése figyelhető meg.
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2-11. számú táblázat: A működő társas vállalkozások száma gazdasági 
ágak és méretkategória szerint (2004. március 31.)

Gazdasági ágak
0 fő és 
isme
retlen

1-9
fő

10-19
fő

20-49
fő

50-
249
fő

250-
499
fő

500
fő

felett
Összesen

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat

4773 6245 736 763 482 26 16 13 041

Bányászat 132 221 48 42 21 3 2 469
Feldolgozóipar 8512 23691 3675 3008 1957 309 220 41 372
Villamosenergia-, 
gáz-, hő- és vízellátás 171 217 46 64 98 25 31 652

Építőipar 8917 22340 2270 1156 396 21 8 35 108
Kereskedelem, 
javítás, karbantartás 23642 61007 4305 1969 789 50 39 91 801

Szálláshely
szolgáltatás,
vendéglátás

3619 9814 913 370 149 10 6 14 881

Szállítás, raktározás, 
posta és távközlés 2864 9024 759 422 172 17 44 13 302

Pénzügyi tevékenység 
és kiegészítő 
szolgáltatásai

1350 2441 97 142 130 6 18 4184

Ingatlanügyek, gazda
sági szolgáltatás 66535 64159 2305 1200 534 42 33 134 808

Oktatás 3017 3669 69 38 10 - - 6 803
Egészségügy és 
szociális ellátás 4010 9459 124 64 26 4 1 13 688

Egyéb közösségi, 
társadalmi és személyi 
szolgáltatás

5789 10575 346 170 124 6 10 17 020

Egyéb tevékenység 5 3 - - - - - 8
Összesen 133336 222865 15693 9408 4888 519 428 387 137

A gazdaság fejlettségét, vagy a szerkezetváltást gyakran mérik azzal, hogy 
mekkora az úgynevezett csúcstechnikai vállalatok részesedése. Az alábbi 2-3. 
számú ábra nemzetközi összehasonlításban mutatja a közepes és csúcstechno
lógiai ágazatok részesedését a GDP-hez viszonyítva 2002-ben. Magyarország 
meglepően előkelő helyen szerepel ebben a kategóriában, azonban ehhez hoz
zátartozik az is, hogy a hazánkban feldolgozásra kerülő csúcsiparági termékek 
kevés hozzáadott értékkel rendelkeznek, azaz a teljes termelési folyamat csak
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egy kis részében veszünk részt, és az ehhez tartozó kutatási fejlesztési bázis 
sem hazánkban, hanem külföldön van. Mindenesetre ezeket beleszámítva is jó
nak mondható szereplésünk.

2-3. szá m ú  ábra: A  csú cs- és közepesen  csú cstech n ik a i ip a rá g a k  részesedése  
a k ibocsá tásban  a G D P -hez v iszon yítva  (% -b a n )3

Forrás: STI Key Figures 2002, EU, 2003. 62. old., a magyar adat az OECD STI 
Scoreboard 2003 kiadványából származik.

Megjegyzés: * 1999-re vonatkozik, Írország, Olaszország és Svédország nélkül.

Utoljára még szót kell ejtenünk a vállalatok területi eloszlásáról is. Közismert, 
hogy Budapest illetve a közép-magyarországi régió szinte minden mutató te
kintetében (GDP, munkanélküliség, fejlettség stb.) kedvezőbb helyzetben van, 
mint az ország többi része. Ez látható az 2-12. számú táblázatból is: Budapes
ten található a legtöbb vállalat, és az 1000 lakosra jutó vállalatok száma tekin
tetében is magasan lekörözi a többieket. A cégek száma nagyjából a gazdasági 
fejlettséggel, a régiók egymáshoz viszonyított helyzetével is kapcsolatban van: 
a fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli megyék vállalatsűrűsége meghaladja a 
fejletlenebb alföldi, észak-magyarországi és dél-dunántúli megyékét. Még na
gyobbak a különbségek a társas vállalatok esetében, hiszen ezek még inkább

3 A táblázatot Dr. Inzelt Annamária biztosította számunkra egy készülő tanulmányából, 
köszönet érte.



36 2. A vállalat, a vállalkozás és a vállalati struktúra jellemzői

Budapesten és az ország fejlettebb részein működnek, ezzel is fokozva a regio
nális egyenlőtlenségeket. Ameddig az egyéni vállalkozások mintegy 22 száza
léka jut Budapestre, a társas vállalkozások 40 százaléka működik a fővárosban.

2-12. számú táblázat: A regisztrált vállalatok területi megoszlása,
2005. december 31.

Társas
vállalat

Egyéni
vállalkozás

Vállalat
összesen

Budapest 201 083 152 969 354 052
Bács-Kiskun 19 152 34 866 54018
Baranya 17 041 28 544 45 585
Békés 8 614 26 486 35 100
Borsod-Abaúj-
Zemplén 20 738 35 276 56 014
Csongrád 14 505 32 310 46 815
Fejér 16316 29 276 45 592
Győr-Moson-Sopron 18 030 33 887 51 917
Hajdú-Bihar 18 301 32 541 50 842
Heves 8 983 20 728 29 711
Jász-Nagykun-Szolnok 10 556 21 887 32 443
Komárom-Esztergom 12510 20 943 33 453
Nógrád 5 144 11 306 16 450
Pest 60312 72 150 132 462
Somogy 10 187 29 437 39 624
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 16716 31 360 48 076
Tolna 7 250 17 405 24 655
Vas 8 616 20 271 28 887
Veszprém 12 383 31 879 44 262
Zala 11 345 26 270 37 615
Összesen 497 782 709 791 1 207 573

Forrás: Statisztikai Évkönyv 2005.
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2.7 Összefoglalás

Ebben a fejezetben a vállalatok, vállalkozások, gazdasági szervezetek fogalmi 
meghatározása után a vállalati struktúrát elemeztük a regisztrált és a működő 
vállalatok kategóriái segítségével. Nyomon követtük a vállalatok számának 
változását a rendszerváltás óta eltelt években, majd nemzetközi összehasonlí
tást is téve a vállalatok méretstruktúráját, annak alakulását elemeztük. Az 
egyes méretkategóriába tartozó vállalatok teljesítményét analizálva megállapí
tottuk, hogy a kis- és közepes méretű vállalatok, az úgynevezett kkv-k teljesít
ménye elmarad az EU átlagától az export és az innováció eseteiben, de hason
lóan az EU-hoz a GDP termelésben történő hozzájárulás és a foglalkoztatás te
kintetében. Ágazati szempontból is különbségek figyelhetők meg, Magyaror
szágon relatíve kevés az építőiparban és a kereskedelem- vendéglátásban tevé
kenykedő cég, ugyanakkor a szolgáltatások esetében a hazai cégek túlburjánzá
sáról beszélhetünk, amíg az ipar vállalatai igen hasonló súllyal rendelkeznek az 
EU-val összevetve. A vállalatok területi megoszlását vizsgálva jelentős területi 
különbségeket figyelhetünk meg. A vállalatok száma és a vállalatsűrűség lé
nyegesen magasabb Budapesten és az ország fejlettebb megyéiben, ráadásul a 
különbség a társas vállalatok esetében még nagyobb, mint az egyéni vállalko
zásoknál.

Felhasznált irodalom:

A kis- és középvállalkozások helyzete 1996-2002 számok, Kisvállalkozás- 
Fejlesztési Intézet, Budapest

Bamberger A. (2002): Kis- és középvállalkozások a nemzeti számlákban, Sta
tisztikai Szemle 80. évf. 10-11. pp. 929-943.

Mészáros T. -  Pitti Z. (2003): A vállalkozási szerkezet módosulása, különös 
tekintettel a középvállalkozásokra és az EU-sajátosságokra, Európai 
Tükör 2003/1. szám pp. 47-69.

Román Z. (2002): A kis- és középvállalatok a magyar gazdaságban, Statisztikai 
Szemle 80. évf. 6 pp. 752-768.

Román Z. (2003a): A kisvállalatok helyzete és segítésük az Európai Unióban, 
Európai Uniós Kommunikációs Közalapítvány, Budapest
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3. A vállalat belső struktúrája és környezetének 
alkotó elemei

A vállalatok, vállalkozások az üzleti életben többnyire nem „ideálisak”, hiszen 
összetett és differenciált az a gazdasági környezet (pl. a piac mellett az állami 
szabályozás mértéke, módja is lényeges), a verseny jellege (Id. monopol és 
monopolisztikus piacok), a tulajdonlás (állami és magántulajdon, nagy és kis
befektetői tulajdonlás), a kapcsolatrendszer (az állami vállalat megrendelései
ből, állami támogatásból élő vállalat is csak korlátozottan rendelkezik a vállal
kozásjellemzőivel), amelyben működik egy vállalat.

Természetesen nemcsak a környezet különböző, hanem magát a vállalatot sem 
tekinthetjük homogén egységnek. Végső soron mindegy, hogy eredetileg mi
lyen szemléletmód alapján közelítettünk, a valóságban a vállalkozási tevékeny
ség, de még inkább a vállalat belülről egy összetett struktúra, különböző belső 
struktúrák folytonos változásban és bonyolult egymásra-hatásban lévő hálóza
ta.

A „vállalat, mint olyan” azért is csak egy absztrakció, egy fogalom, mert ha a 
vállalatok egy csoportját sokféle jellemző alapján azonosnak is ítélhetnénk 
meg, valójában mégis mindegyik más és más. Egy vállalatot, annak egyedi mű
ködését, sajátos reagálás-módját ezért csakis úgy tudjuk megismerni, megítélni 
és szükség szerint alakítani, ha ebben az összetettségében vizsgáljuk.

A következőkben elsősorban a vállalatot tekintjük vizsgálatunk tárgyának és 
ennek megfelelően a vállalat különböző belső struktúráit, majd a környezet leg
fontosabb befolyásoló elemeit vázoljuk fel.

3.1 A vállalat belső struktúrája

Erős leegyszerűsítéssel a vállalatot öt nagy „struktúra” alkotja. Ezek szolgálnak 
arra, hogy megvalósítsák a vállalat küldetését, ezekre épül a vállalat stratégiá
ja ■ Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 3-1. ábrán látható struktúrákból, 
mint építőkövekből épülne fel a vállalat, inkább úgy lehetne felfogni, mint egy 
élő szervezetet, amely az optikától függően más és más oldalát mutatja. Az élő 
szervezet hasonlatnál maradva a 3-1. ábra elemei a következőképpen értelmez
hetőek: a fizikai alapokat, a testet a termelési tényezők és a tevékenységi struk
túra jelentik, az idegrendszert jelképezhetik a szervezeti és a szociális struktú
rák, az agy pedig a vállalat küldetését és stratégiáját határozza meg.



40 3. A vállalat belső struktúrája és környezetének alkotó elemei

3-1. ábra: A vállalat belső struktúrája

A./A termelési tényezők struktúrája
Ahhoz, hogy a vállalat működni tudjon, szükségünk van termelési tényezőkre: 
természetre, tőkére, munkaerőre és vállalkozásra. Tekintve, hogy a termelési 
tényezők fajtáival, csoportosításával és legfontosabb jellemzőivel majd részle
tesebben is megismerkedhetnek a hallgatók a következő (pl. mikroökonómiai) 
tanulmányaik során, ezért ezzel itt csak nagyon röviden foglalkozunk A terme
lési tényezők rendelkezésre állása, annak alkalmazási módja két szempontból 
is meghatározó:

a) A termelési tényezők volumene, jellege (alkalmazhatósági köre, speciali
záltságának iránya vagy univerzális hasznosíthatósága, konvertálhatósága, 
mobilizálhatósága) és színvonala (korszerűsége, fejlettsége, termelékenysé
ge) a vállalat lehetőségeit határolja be. Mit (milyen termelő vagy szolgáltató 
tevékenységet) tudunk egy adott területen, a rendelkezésre álló épületekben 
és gépekkel, a munkaerő adott képzettségével, gyakorlatával és hozzáállá
sával elvégezni. Milyen mértékben tudjuk pl. az eszközöket munkával, a sa
ját termelési tényezőket külső erőforrásokkal, a saját tőkét kölcsönnel he
lyettesíteni (vagy fordítva), kialakítható-e ezek „optimális” kombinációja 
(összehangolása, cseréje, szűkítése vagy bővítése) ahhoz, hogy egy adott 
feladatot a legcélszerűbben láthassunk el.
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b) A termelési tényezők befektetése, rendelkezésre bocsátása az egyes ténye
zők (a tőke, a föld, a pénz, a munkaerő) tulajdonosai részéről azért történt, 
hogy azon keresztül gazdasági haszonhoz, jövedelemhez jussanak. A ténye
zők ezért egyúttal meghatározott elvárást fogalmaznak meg, megtérülési 
követelményt is állítanak a vállalattal szemben: a foglalkoztatáshoz megfe
lelő munkajövedelem-igény, a tőkéhez megfelelő hozadék-elvárás, a föld
höz járadék-igény tartozik. Ha ezt a vállalat nem tudja biztosítani, a tulaj
donosok kivonják a tőkét a vállalkozásból, az alkalmazottak más munkahe
lyet keresnek, vagyis lehetetlenné teszik a további működést.

B./ Tevékenységi struktúra
A termelési tényezők a tevékenységi struktúrában jönnek mozgásba, és hoznak 
létre valamilyen outputot (terméket vagy szolgáltatást). Ebből a szempontból 
most maga a tevékenység, a működés „hogyanja” a fontos: a vállalat kialakít 
egy technológiát, munkamegosztást, ami egy célszerű rendben összehangolja a 
termelési tényezőket és azok aktivitását, és ezzel létrehoz egy fizikai és/vagy 
szellemi teljesítményt. Természetesen a vállalatok konkrét tevékenységi struk
túrája (berendezése, munkavégzése, technológiája) a termelési tényezőktől, 
technológiáktól, a termék és szolgáltatás jellegétől függően, még azonos profi
lon belül is mindenütt más és más.

A tevékenységi struktúra egyfajta transzformációként is felfogható, ahol a ter
melési tényezőkből, mint inputból, bevételeket eredményező outputot, terméket 
szolgáltatást állítanak elő. Maga a tevékenységi struktúra is tovább csoporto
sítható a termelési/gyártási, a kisegítő/kiszolgáló és végül a funkcionális tevé
kenységekre. Ezen transzformáció során a vállalat számára kiadást jelentő ter
melési tényezőkből potenciális bevételt jelentő outputot állítanak elő. Ezt a fo
lyamatot szemlélteti a 3-2. ábra.

3-2. ábra: A tevékenységi struktúra folyamatábrája



42 3. A vállalat belső struktúrája és környezetének alkotó elemei

C J  S zerve ze ti-ve ze té s i s tru k tú ra

A szervezet adja a vázat, a keretet a tevékenységi struktúra számára. Ez jelenti 
a munkahelyek összességét, amelyeken a munkavégzés folyik; a munkakörök 
és együttműködések (kapcsolatok) rendszerét, amelyek megvalósítják a koráb
ban vázolt tevékenységeket, folyamatokat. Ennek különös jelentőségét az adja 
meg, hogy

• ya munkahelyek a szervezeti sémában meghatározott horizontális és ver
tikális struktúrát alkotnak,

• amelyek hierarchikus alá/fölérendeltségi illetve mellérendeltségi vi
szonyban állnak egymással, és

• amelyekre vonatkozóan meghatározott működési és együttműködési 
rendszabályok érvényesek.

Egy lehetséges, háromszintű szervezeti-vezetési struktúrát mutat be az 3-3. áb
ra.

3-3. ábra: A  vá lla la t veze tési-szerveze ti s tru k tú rá ja  (h árom szin tű )

Az 3-3. ábra esetében három hierarchikus szintet különböztetünk meg: a felső 
vezetés, a középszintű irányítás (gyáregységek, funkcionális egységek, kiszol
gáló egységek) és a munkahelyek szintjeit. Az egyirányú nyilak alá- 
fölérendeltségi kapcsolatra utalnak, a szaggatott kétirányú nyilak pedig a lehet
séges mellérendeltségi kapcsolatokat jelképezik. így a felső vezetés utasíthatja 
az alárendelt gyáregységet, a funkcionális részleget és a kiszolgáló egységeket.
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A középszint és a munkahelyek között háromtípusú kapcsolat létezhet:

1) a munkahely csupán egy középszintű szervezeti egység (vezető) alá van 
rendelve (gyáregység -  munkahely),

2) a munkahely két középvezetői szervezet alá rendelt (funkcionális és kiszol
gáló egységek -  munkahely), illetve egy középvezető nemcsak a saját egy
ségének munkahelyeit irányítja, hanem egy másik egységhez tartozó mun
kahelyet is, végül

3) lehet, hogy egy középvezetői szervezetnek vannak irányítási jogosítványai 
az összes egység munkahelyeire vonatkozóan.

A szervezet teremti meg a kereteket arra, hogy a tulajdonos, a menedzser ki
alakítsa a vállalkozás stratégiáját, célját, és a belső irányítási-vezetési rendszer 
segítségével meghatározza annak végrehajtási módját, a feladatokat és viselke
dési szabályokat. (Ez lesz a vállalat küldetése, filozófiája, vezetési és együtt
működési stílusa, belső szervezeti és működési szabálya, motivációs rendszere 
és külső képe is.) A szervezeti (működési) struktúrában (és struktúrával) hatá
rozódik meg az egyes munkakörökben (munkahelyeken) elvégezendő feladat, a 
hatáskör és felelősség, az együttműködés, kapcsolat, egymásra épülés, amely 
az egyes munkaköröket (mint elemeket) egésszé, rendszerré integrálja.

Továbbá a szervezet adja a vállalatra háruló jogok és kötelességek kereteit is. 
(Bárki is ír alá pl. egy szerződést, az aláírás mögött nem egyszerűen ő maga, 
vagyis nem egy személy áll, hanem a szervezet egésze.). A szervezet, a formá
lis-bürokratikus szabályok és kapcsolatok rendszerének kialakítása és működte
tése ezért értelemszerűen igen nagy szerepet játszik a tevékenységi struktúra 
konkrét megvalósulásában és eredményességében.

D./Szociális struktúra
A szervezet nem egyszerűen munkaposztokat és feladatokat jelent, mert a szer
vezetet emberek alkotják, akik mindannyian egy meghatározott és egyéni érték
rendet képviselnek, saját és sajátos érdekeket akarnak érvényesíteni a szerveze
ten belül. Másrészt a formális kapcsolatoktól és tevékenységektől többé- 
kevésbé függetlenül is kialakulnak informális kapcsolatok, érdek-ütközések és 
-koalíciók. Érdekellentétek jelennek meg a tőke és a munka -  mint termelési 
tényezők -  képviselői között, az egyes emberek és csoportok (pl. a műszakiak 
es a marketingesek, a hivatalos vezetők és a hatalomra, befolyásra törekvők, 
vagy a menedzserek és az üzemi tanács, illetve szakszervezet) között.

Az egyes munkaköröket betöltő munkavállalók nem passzív végrehajtói a vál
lalat, mint rendszer által meghatározott feladatoknak, hanem aktív, önszabá
lyozó, érdekérvényesítő szándékkal és képességgel rendelkeznek. Saját érték
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rendjük, érdekeik és lehetőségeik, a vállalaton belüli formális és informális 
szociális struktúra lényegesen befolyásolják, alakítják magatartásukat.

A szervezet csak akkor fog célszerűen és harmonikusan működni, ha „kezelni” 
tudja ezeket a törekvéseket:

-  rá tudja venni, kényszeríteni a vállalati célok követésére (adott feladatok 
elvárásoknak megfelelő elvégzésére), vagy

- ebbe az irányba tudja ösztönözni, motiválni a munkavállalókat, illetve
-  ha az egyéni és csoport-, illetve vállalati érdekek között konszenzus te

remthető, ha a szervezet minden érdekcsoport számára biztosítja az ér
dekérvényesítés arányos és méltányos lehetőségét.

A szervezetet kitöltő, illetve a mögötte meghúzódó érdek- és kapcsolatrendszer 
legalább olyan fontos (bár kevésbé látható) befolyásoló tényező, mint maga a 
formális szervezet. Kialakulhat benne a szervezettel és a szervezeti célokkal 
való azonosulás, de a konfliktus, ellenállás is. Ettől függően erősíteni vagy 
gyengíteni fogja a szervezeti működés eredményességét.

EJ Gazdasági teljesítmény
Végül is az előző négy struktúra együttesen hoz létre valamilyen gazdasági tel
jesítményt, terméket vagy szolgáltatást, amelyet a vállalat kifelé értékesít. Ezen 
keresztül realizálódik (az árbevétel és a ráfordítások különbözeteként) egy 
adott tiszta hozam (nyereség, adózás utáni nettó eredmény).

A vállalat és a környezet egymásra hatása ugyanakkor nemcsak egy számszerű 
profit-összeget eredményez, hanem meghatározza a vállalkozás más céljainak 
teljesülését is (mint pl. a fogyasztók elégedettsége, a piaci részarány változása, 
hírnév, szakmai elismertség, társadalmi pozíció, természeti környezetre gyako
rolt hatás stb.). Ezek is szerves részei, elemei a vállalat eredményességének.

A realizált eredmény pedig visszahat a vállalat előzőekben említett más struk
túráira, hiszen ez határozza meg a tőke és a munka jövedelmezőségét, az egyes 
vállalati csoportok (tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók) elvárásainak 
érvényesülését. Az egyes tényező-tulajdonosok ennek függvényében (is) dön
tenek a jövőről: a (további) tőkebefektetésről, munkavállalásról, a termék- 
technológia-tevékenységi kör esetleges módosításáról, a szervezeti változtatá
sokról, kapcsolatrendszerekről, együttműködésről.

Mindez tehát együtt jelenti a vállalatot: az egyes, önmagukban is összetett 
struktúrák egymásra hatásában alakul a vállalati magatartás. Csak az egyik 
vagy másik elemet nem lehet ebből kiragadni, átalakítani, mert ezek együtt ha
tározzák meg a vállalatot, mint rendszert.



3.2 Gazdasági rendszer, a környezet befolyásoló tényezői 45

3.2 Gazdasági rendszer, a környezet befolyásoló tényezői

Minden vállalat -  a maga üzleti vállalkozás-jellege mellett -  egyúttal a gazda
sági szféra összességének egyik szereplője is. Nem külön sziget, hanem az 
adott (nemzetközi-, hazai- és helyi dimenziójú) társadalmi-gazdasági rendszer 
egyik eleme. A vállalat ezért nem függetlenítheti magát a rendszer egészétől, 
illetve más elemeitől. Saját céljait is csak úgy valósíthatja meg, ha figyelembe 
veszi az őt körülvevő, vele kölcsönhatásban álló és folytonos mozgásban lévő 
környezeti tényezőket és hatásokat, azokra reagál, és azokra hatni próbál.

A vállalkozás tehát nemcsak belülről nézve összetett jelenség, hanem azáltal, 
hogy egy adott társadalmi-gazdasági közegben működik, egyúttal része egy 
ugyancsak összetett gazdasági rendszernek is.

Itt is érvényesül a rész és az egész kapcsolata: a részek (vagyis az egyes gazda
sági tevékenységek és szervezetek) egyik oldalról aktív szereplői, alakítói a 
rendszer egészének, de másik oldalról annak alárendelt, a rendszer egésze által 
is determinált, attól nem függetleníthető elemei is. A célokat és eszközöket, le
hetőségeket és korlátokat, magatartási szabályokat és normákat alapvetően a 
rendszer egésze határozza meg, az egyes elemek, részek autonómiája csak en
nek keretei által behatároltan érvényesülhet. A vállalat autonóm gazdasági vál
lalkozás, a társadalmi-gazdasági rendszerbe ágyazottsága mégis arra készteti- 
kényszeríti, hogy igazodjon a rendszer (a társadalmi-gazdasági filozófia és mo
dell) írott és íratlan normáihoz, szabályaihoz, elvárásaihoz és követelményei
hez.

Maga a gazdasági rendszer

• a gazdaságra vonatkozó szabályok (társadalmi, etikai, jogi, gazdasági 
normák) összessége, valamint

• a gazdaságra irányuló és a gazdaságot alkotó szervezetek (központi 
kormányzati és helyi önkormányzati szervezetek, vállalatok és intézmé
nyek, háztartás) összessége,

• amelyeket áthat, irányít és összeköt egy rendszer-filozófia, társadalmi
gazdasági eszménykép (pl. agresszió, hatalom, vagy demokrácia, sza
badság, igazságosság, - és ezek érvényesítése a gazdaságban: pártállam 
és központi irányítás vagy éppen piacgazdaság és stabilitás, szociális bé
ke stb.)

A. gazdasági rend, a vállalkozások konkrét külső feltételrendszere természete
sen minden társadalmi-gazdasági rendszerben és fejlődési szakaszban más és 
más formában jelenik meg, de ezen belül is eltérően hat az egyes régiókban, 
ágazatokban, tevékenységi formákban. Ezért alapvető fontosságú, hogy a vál
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lalkozás felmérje, megismerje saját konkrét, reá irányuló, releváns környezetét, 
annak jellemzőit, az abban megnyilvánuló lehetőségeket és veszélyeket.

Az elemzés lényege pedig az, hogy a vállalkozás önmagára vonatkoztatva fel
tárja az egyes környezeti elemek által támasztott követelményeket és lehetősé
geket, a támogató (esélyt növelő) és korlátozó (feltételt támasztó, esetleg ve
szélyt, fenyegetést jelentő) tényezőket, ennek alapján képes legyen reálisan 
megítélni saját vállalkozásának stratégiai pozícióit, és kialakítani az ennek 
megfelelő, ehhez alkalmazkodó (az esélyeket kihasználó, a veszélyeket elhárí- 
tó-ellensúlyozó) stratégiai és taktikai lépéseket.

Annak érdekében, hogy ez a környezet-vizsgálat átfogó és körültekintő legyen, 
különböző elemzési, vizsgálati modellek alakultak ki, amelyek mintegy rend
szerbe foglalják, rendszerezik a társadalmi-gazdasági környezet legfontosabb 
elemeit. Ezek között a különbség elsősorban a nézőpontban, a környezeti té
nyezők csoportosítási elvében és módszerében nyilvánul meg, céljuk egyéb
ként -  lényegét tekintve -  azonos.

3.2.1 A PEST analízis

A PEST- (vagy STEP-) analízis a környezeti tényezőket négy nagy csoportra 
bontja, ezek (angol) címszavainak kezdő betűjéből állt össze a modell elneve
zése. A 3-4. ábra szemlélteti az egyes faktorok alá rendelhető tényezőket:

• Political: a társadalmi-politikai szféra, a kormányzati struktúra és a poli
tikai rendszer (párt-rendszer) releváns törekvései, céljai, és befolyásoló 
eszközei, ide értve a kormányzati befolyásolást és a jogi szabályozást is.

• Economic: a gazdasági rendszerjellemzői, trendjei, keresleti-kínálati vi
szonyai, struktúrája, a piac szereplői és a közöttük kialakult erőviszony
ok, a piac által kínált lehetőségek és a piac által diktált követelmények.

• Social: társadalmi-szociális befolyásoló tényezők, a társadalom tagoló
dása, értékrendje, erkölcsi-etikai elvárásai, jóléti és szociális kiegyenlítő 
elvárások és mechanizmusok, a vállalkozások társadalmi és környezeti 
felelőssége, a vállalkozás és a környezet, illetve a vállalkozás és a mun
kavállalók kapcsolata.

• Technological: műszaki-technikai fejlettségi szint és ebből adódó elvá
rások illetve lehetőségek, K + F -eredmények, innovációs és modernizá
ciós eljárások, ISO-minősítés, vagyis mindaz a technikai-technológiai 
szint, amelyet kínál (és elvár) a műszaki fejlődés.

Az elemzés során a faktorok tényezőit egy adott országra rávetítve, pontszám
ok állapíthatóak meg, mely pontszámokat végül egy egységes indikátorrá lehet
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aggregálni. A faktorok alá rendelt tényezők persze változhatnak, attól függően, 
hogy a vizsgálódó vállalat mely tényezőket tartja determinisztikusnak a saját 
létezése szempontjából.

3.2.2 A STEEPLE analízis

Az alapvető környezeti tényezők - mint befolyásoló tényezők és a külső társa
dalmi-gazdasági követelményrendszer egyes dimenziói - további elemekkel ki
egészítve jelennek meg az ún. STEEPLE-modellben:

• Social: ez lényegében megfelel a társadalmi-szociális helyzet és az abból 
eredő elvárások, a kialakuló potenciális és tényleges feszültségek és fe- 
szültség-oldási módok előzőleg is említett vizsgálatának.

• Technological: ez is szerepelt az előző modellben, a technikai
technológiai színvonal jellemzőit, a versenyképes termék-konstrukció, 
technika és technológia kialakítási feltételeit és követelményeit, az al
kalmazkodás lehetőségeit elemzi.

• Economic: a gazdasági rendszer - előbb már ugyancsak említett - jellem
zői, trendjei, viszonyai, struktúrája, ide értve mindazokat a makro szintű 
gazdasági tényezőket, amelyek közvetve vagy közvetlen befolyásolják a 
vállalkozás piacát, működését, eredményességét.

• Educational: mivel a szakmai ismeretek (és azok alkalmazási színvona
la) egyre inkább az eredményességet is meghatározó tényezővé válik („a 
tudás társadalma”), fontos a szakképzés, a közép-szint és a felsőoktatás 
kínálatának, az új szakmai-tudományos eredményeknek, a piac szakmai 
elvárásainak megismerése, az ahhoz való alkalmazkodás.

• Political: a társadalmi-politikai szférát már ugyancsak említettük az elő
ző modellben, vagyis fel kell mérni a társadalmi-politikai oldalról kelet
kező követelményeket és lehetőségeket, a befektetési kockázat csökken
tése, az esélyek javítása érdekében a társadalmi-politikai stabilitás és 
támogatás feltételeit és esélyeit.

• Legal: a jogi, jogszabályi környezet elemzése, milyen normákat és sza
bályokat kell betartani, milyen általános (EU-kompatibilis) és sajátos 
szabályok érvényesülnek az adott területen, ezek mennyire kogensek 
vagy diszpozitívak, milyen mozgásteret határoznak meg a vállalat szá
mára.

• Environmental: a természeti környezet vizsgálata, a vállalkozás és az 
ökológiai környezet kapcsolata, a környezet megóvásával, fejlesztésével
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kapcsolatos társadalmi és törvényi elvárások és előírások, a környezet
terhelés csökkentésének lehetősége (technikái) és terhei.

3-1. tábla: A PEST analízis egy lehetséges változata

Political Economic Social Technological

Környezetvédelmi 
szabályozások, védelem

Gazdasági
növekedés

Jövedelem eloszlás A kutatás-fejlesztés 
állami finanszírozása

Adópolitika Kamatszint & mone
táris politika

Demográfia, 
a lakosság számának 
változása, koreloszlás

Az ipar technológiai 
fejlettsége

Kereskedelmi szabályo
zások és megkötések Állami költekezés Munkaerő/szociális

mobilitás
A kutatás-fejlesztés 

intenzitása
Fogyasztóvédelem, 

szerződések betartása
Foglalkoztatás

politika Az életstílus változása A technológiai 
transzfer foka

Foglalkoztatással 
kapcsolatos törvények Adózás

.4

Munka/karrier és 
szabadidős attitűd, 
vállalkozói kedv

Technológiai 
életciklus és az 

elévülés sebessége
Állami szervezetek 

működése Árfolyam Képzés/oktatás Energia igény és 
költség

Versenyszabályozás Inflációs ráta Divat
Az információs 

technológia fejlődési 
üteme

Politikai stabilitás Üzleti ciklus 
stádiuma

Egészség tudatosság, 
biztonságérzet Internet penetráció

Biztonsági előírások Vásárlói önbizalom Életkörülmények A mobil technológia 
penetrációja

A 3-1. tábla könnyebb megértése érdekében a következőkben egy hipotetikus 
értékelést mutatunk be, amelynek segítségével egyértelműen érthetővé válik az 
országok, régiók PEST, STEEPLE kritériumok mentén történő rangsorolása. A 
3-1. táblában látható négy szemponton (political, economic, social, technology) 
belül kilenc különböző tényezőt határoztunk meg, melyek a vállalatunk telje
sítménye szempontjából determinisztikus jelentőségűek. Ezeket a tényezőket 
vizsgáljuk meg abban az országban vagy régióban, melyben a vállalatunk mű
ködik, vagy éppen működni kíván a jövőben. A megfigyelésünk, felmérésünk 
eredményeképpen a tényezőket „osztályzatokkal” értékeljük, melyek egy 1-10- 
es skálán mozoghatnak. Ezeket az osztályzatokat aztán a négy szemponton be
lül átlagoljuk, így minden egyes szempontra egy mutatószámot kapunk. Ebben 
a pillanatban tehát négy mutatószámúnk van az egyes szempontokra. Ezeket
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tovább átlagolva egy -  az adott országra vagy régióra vonatkozó -  átfogó, vég
ső mutatószámhoz jutunk. Ezen mutatószám alapján lehet aztán rangsorolni a 
vizsgált területi lehetőségeket és meghozni a befektetéssel kapcsolatos dönté
seket. A 3-2. táblában ezen folyamatot számokkal illusztrálva is megfigyelhet
jük.

3-2. tábla: Ország, régió hipotetikusértékelése a PEST analízis segítségével

Tényezők Political Economic Social Technology
1 2 6 4 9
2 7 1 5 7
3 6 9 4 6
4 7 3 5 2
5 5 9 6 4
6 6 9 4 2
7 9 8 5 8
8 2 8 5 3
9 4 6 8 5

Szempontok
átlagai 5,34 6,56 5,12 5,12

Ország
mutatószáma 5,535

A példában szereplő ország PEST analízissel végzett vizsgálata szerint az or
szág 5,535-ös mutatószámmal rendelkezik. Mivel ezen vizsgálat, a fentebb 
használt szempontok és azokon belül meghatározott tényezők felhasználásával, 
több országra is elvégezhető, egy teljes ország-sorrend is megállapítható.

3.2.3 A szabályozó körök

A következőkben még -  kissé részletesebben -  a külső környezet legfontosabb 
általános elemeinek egy, az előbbiektől részben eltérő csoportosítását, vizsgá
lati modelljét is bemutatjuk. Ennek logikája az, hogy a környezet elemeit úgy 
vesszük sorra, ahogy azok -  a vállalattól kiindulva -  egy egyre táguló, de egy
másra is kölcsönösen ható szabályozó-köröket alkotnak.

Erre egy olyan sémát kívánunk bemutatni, ami felhasználható a konkrét kör
nyezet tematikus átvilágítására. (Természetesen arra is fel kell hívnunk a fi
gyelmet, hogy az adott vállalkozás környezeti befolyásoló tényezőinek -  feltét
eleinek, egyben kényszerítő hatású elemeinek -  feltárásához ez természetesen 
így, önmagában még nem elegendő. A külső környezet pontos megítéléséhez a
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létező vagy leendő vállalkozás konkrét helyzetéből kell kiindulni, és ennek 
alapján kell aktualizálni, részletesen feltárni az egyes elemeket és azok hatása
it.)

1. Belső: termelési tényezők, tevékenység, szervezet, szociális, gazdasági 
struktúra

2. Piaci: Áru-,Tőke-, Pénz-, Föld-, Munkaerőpiaci kereslet (S) és kínálat (D), 
illetve Versenytársak, Partnerek

3. Helyi: Önkormányzat, Intézmények, Társadalmi mozgalmak
4. Kormányzati: Rendszerfilozófia, Társadalmi-politikai mozgalmak, társada

lom- és gazdaság-Politika, Gazdaságirányítási eszközök és -Intézmények
5. Nemzetközi: Külpolitika, Világpiac, Műszaki-technikai haladás, környezet

védelem
3-4. ábra: A vállalkozások környezete

A J Piaci környezet
A piac alapvető funkciója a kereslet és kínálat találkozási és egymásra hatási 
lehetőségének biztosítása. Maga a piac, a piaci környezet sem homogén. Több 
részre és több szereplőre bontható. Mivel ezek lényegesen eltérő tulajdonsá
gokkal rendelkeznek, ezeket - és lehetséges hatásaikat - külön-külön kell meg
vizsgálni. Ebben a fejezetben a piaci környezetnek csak a legfontosabb alapvo
násait villantjuk fel.
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• Annak megfelelően, hogy a vállalat többféle inputtal, termelési tényező
vel gazdálkodik, és különböző tevékenységeket végez, először is külön 
kell választani a különböző részpiacokat; a tőke-, a pénz-, az áru-, a föld- 
, és a munkaerőpiacot. Minden piac más és más jellemzőkkel rendelke
zik és önmagában is eltérő sajátosságokkal, követelményekkel és lehető
ségekkel rendelkező szegmensekre bomlik. A vállalatnak a konkrét, 
adott részpiachoz kell alkalmazkodnia, mert itt kell érvényesülnie, és 
számára közömbös, hogy a nem-kompetetív piacokon milyen hatások ér
vényesülnek. Saját releváns piacainak követelményeit kell teljesítenie, 
az itteni kereslethez kell igazodnia, az itt megjelenő sajátos lehetősége
ket kell kihasználnia.

• A vállalatnak mindegyik piacán (ahol valamilyen módon megjelenik, 
amelyikkel közvetlen vagy közvetve kapcsolatba kerül), mind eladói, 
mind vevői szempontból fel kell tárnia a kereslet és kínálat adott piacra 
jellemző irányát, jellegét, volumenét: mire van -  vagy teremthető -  ke
reslet és kínálat, mit igényel és tesz elérhetővé a piac. Fontos továbbá 
felmérni a kereslet és kínálat egymáshoz viszonyított nagyságát, arányát: 
melyik van túlsúlyban, milyen erőviszonyok alakultak ki a kettő között, 
és ebben hol helyezkedik el az adott vállalkozás.

• A piacokon általában több szereplő jelenik meg mindkét oldalon. Van
nak közöttük versenytársak (konkurensek), de partnerek, segítőtársak is. 
Meg kell határozni ezért, hogy kikre számíthatunk és kikkel kell szem
benéznünk, milyen erősek, milyenek az adottságaik, a kínálatuk, a stílu
suk, mert ezeket is mind be kell majd építeni a vállalkozás üzleti (piaci) 
stratégiájába.

B./ Helyi környezet
A piac lehet közeli (helyi) vagy távolabbi (más régió, más ország vagy föld
rész), de az utóbbi esetben is fontos meghatározó szerepet játszik a vállalkozás 
helyi, regionális környezete, vagyis az a térség, amelyben közvetlen működik. 
Döntő mértékben ez lesz ugyanis a munkaerőpiaca, ez határozza meg a közvet
len elérhető, kiaknázható természeti erőforrásokat, a rendelkezésre álló szelle
mi és fizikai infrastruktúrát (telefon- és közmű-ellátottság, az úthálózat kiépí
tettsége, megközelítési és csatlakozási lehetőségek, iskolák és kutatóhelyek 
stb.). Ez alkotja egyúttal azt a társadalmi közeget, amely szintén lényegesen 
befolyásolja a működés lehetőségeit és feltételeit. (Ezekkel azért is foglalko
zunk kissé részletesebben, mert többnyire indokolatlanul háttérbe szorulnak az 
elemzésekben.) E kör fontosabb elemei:
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a) Helyi önkormányzat, amelyik a helyi társadalom (az ott élő lakosság) 
hosszú távú, közös érdekeinek képviselője. Számolni kell és lehet ezért az
zal, hogy az általa megfogalmazott érdekeket közvetíteni fogja a vállalatok 
felé, arra fog törekedni, hogy azokat is bevonja a helyi célok érvényesítésé
be, illetve elvárja, hogy valamilyen módon azok is pozitív módon kapcso
lódjanak be ebbe a folyamatba.
A helyi önkormányzat másrészt a helyi közszolgáltatási-, fogyasztói- és 
munkaerő-piac „gazdája”, illetve hatósági jogokkal is felruházott szervezet. 
Az önkormányzat
• helyi rendeleteket alkot, engedélyeket ad ki, amelyeket meghatározott 

szempontokhoz köthet, ezért azokat a vállalatnak is figyelembe kell ven
nie,

• komoly hatást gyakorolhat a helyi piacra megrendelőként, foglalkoztató
ként, intervenciós akciók szervezőjeként (pl. iparfejlesztési, foglalkozta
tási programok), vagy a helyi adók rendszerén keresztül (adók, illetékek, 
preferenciák stb.),

• alakítja a vállalkozások helyi infrastruktúráját, lehetőségeit (vállalkozás- 
támogatás, terület-rendezés, ipari parkok, illetve település-fejlesztés, 
közigazgatási szolgáltatások stb.).

A vállalkozás mindezek miatt akkor sem függetlenítheti magát a helyi piactól 
és a helyi társadalom képviselőjétől, ha beszerzése vagy értékesítése egyébként 
távolabbi piacokhoz köti.

b) Helyi intézmények, vagy országos hatáskörű szervek és hálózatok helyi 
irodái: bankrendszer, biztosítók, befektető társaságok, munkaerő-piaci szer
vezetek, érdekvédelmi szervezetek, kamarák, oktatási intézmények, kutató
helyek, egészségügyi intézmények, közegészségügy, környezet- és műem
lékvédelem stb. Fontos tényező, hogy ezek milyen kiépítettséggel és szol
gáltatással vagy elvárással jelennek meg, kedvező vagy kedvezőtlen feltéte
leket teremtenek a vállalat működéséhez.

c) Helyi társadalmi mozgalmak: lakóközösségi társadalmi csoportok (város
részek, térségek érdekképviselete), környezetvédelmi, fogyasztásvédelmi, 
politikai, egyházi, kisebbségi stb. szervezetek. Erejüktől függően ezek köz
vetlen vagy -  pl. az önkormányzaton, a médiákon, a lakosság mozgósításán 
keresztül -  közvetve befolyásolhatják a működési feltételeket és elváráso
kat, magatartási normákat fogalmaznak meg és kérnek számon.

C./ Gazdaságpolitikai-gazdaságirányítási környezet (kormányzati szféra)
A piac mellett ez jelenti a vállalati szempontok alapján vett hazai külső kör
nyezet legfontosabb, legerősebb befolyást gyakorló elemét.
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a) Rendszer-filozófia. A társadalom, és annak képviseletében a parlament, a 
kormány társadalmi-gazdasági filozófiája, eszményképe az egész gazdasági 
rend meghatározó eleme. A politika, a kormány ebben fogalmazza meg 
ugyanis az alapvető társadalmi modellt (a diktatúra vagy demokrácia tar
talma, politikai struktúra, jogrendszer, szociális beállítottság), a követendő 
társadalmi-politikai, erkölcsi-etikai normákat, valamint a gazdaság koordi
nációs elveit. (Milyen szerepet kap a piac, milyen mértékű és jellegű az ál
lam és/vagy a politika „beavatkozása”, szerepvállalása a piaci-gazdasági fo
lyamatokba. A különböző koordinációs típusokat a következőkben részlete
sebben is bemutatjuk.)
Természetesen a rendszer-filozófia sem önálló, elkülönült, gyökér nélküli 
elem. Szervesen ráépül egyrészt az adott társadalom politikai-hatalmi vi
szonyaira, másrészt a nemzet gazdasági-történelmi múltjára, földrajzi adott
ságaira, kultúrájára, értékrendjére, erkölcsi normáira.

b) Társadalom- és gazdaságpolitika. Az előbbi globális koncepciót és érték
rendet a kormánynak kell kibontania, részleteznie egy egységes, de már 
konkrét kormányzati stratégiában, figyelembe véve a jelen helyzet adottsá
gait és a célul kitűzött állapotot, illetve szem előtt tartva az alapvető, általá
nos követelményeket (mint biztonság, egyensúly, növekedés, jólét stb.). 
Ennek alapján határozza meg a legfontosabb területek alapvető céljait és 
feladatait, alkalmazandó eszközeit, vagyis az un. rész-politikákat: a fiskális- 
, monetáris-, verseny-, ár-, adó-, jövedelem-, foglalkoztatás-, népesedés-, 
oktatás-, kultúr-, kül-, bel-, ipar-, kereskedelem-, agrár-, külgazdaság-, pri
vatizációs-, szociál- stb. politikát.

c) Gazdaságpolitikai-gazdaságirányítási eszközök. Az egyes rész- 
politikákhoz -  azok megvalósítása érdekében -  a kormányzatnak megfelelő 
eszközöket is rendelnie kell: ezek alkotják a kormányzati (össztársadalmi, 
nemzetgazdasági) eszköztárat. Ide tartoznak: jogszabályok, előírások, eset
leg utasítások, engedélyezési eljárások, pénzügyi szabályozó eszközök 
(adók, vámok, illetékek, támogatások), társadalmi-politikai eszközök stb.

d) Intézményrendszer. Ez alkotja a makro szint szervezeti kereteit, vázát: 
parlament, kormány, társadalmi-politikai szervezetek, minisztériumok, or
szágos hatáskörű szervek, pénzügyi intézmények, érdekképviseletek, lobbyk 
stb.

DJ A nemzetgazdaságot körülvevő környezet
Bár látszólag igen távol áll ez a szféra a konkrét /kis/vállalkozástól, a világ-
politika és a világgazdaság adott helyzete mégis fontos befolyásoló tényező.
Egyrészt közvetlen is meghatározhatja a saját vállalkozás export-import lehető-
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ségeit. Másrészt -  főleg egy olyan, a külpiacoktól erősen függő gazdaságban, 
mint amilyen a magyar gazdaság - , erőteljes hatást gyakorol a nemzetgazdaság 
helyzetére, ami közvetve -  a kormányzati politikán és eszközökön keresztül -  
megjelenik a vállalkozás konkrét környezeti feltételeiben is. Ennek legfonto
sabb elemei:

a) Külpolitikai helyzet: Vannak-e olyan politikai ellentétek, feszültséggócok, 
amelyek korlátozzák, akadályozzák a nemzetközi gazdasági (kereskedelmi, 
hitelezési, tőke-befektetési) kapcsolatokat is. Érvényesülnek-e nemzetközi 
kereskedelmi korlátozások (embargó, kontingensek), vagy speciális bevite
li- és vám-előírások. Vagy -  kedvező esetben, kiegyensúlyozott politikai 
viszonyok, erőteljesebb koordináció és együttműködés mellett -  számítani 
lehet-e politikai indíttatású támogatásokra (a legnagyobb kereskedelmi ked
vezmény megadása, világbanki vagy kedvezményes kereskedelmi hitelek, 
az Európai Unió közösségi politikái és forrásai vagy egyes kormányok, 
nemzetközi szervezetek, alapítványok támogatásai stb.).

b) Külgazdasági helyzet: A világpiacot éppen konjunktúra vagy dekonjunktú
ra jellemzi-e, milyen gazdasági integrációk alakultak ki és ezekhez milyen a 
kapcsolódás lehetősége. Milyenek az erőforrásokhoz vagy hitelekhez jutás 
esélyei, a pénz- és működő-tőke bevonásának, vagy a szervezeti integrációk 
(privatizáció, tőkebevonás, vegyes vállalatok) létrehozásának lehetőségei. 
Milyenek az export-import kilátásaink, milyen előírások (korlátozások), 
szállítási és fizetési feltételek, futamidők, kamatok stb. érvényesek.

c) Műszaki-technikai fejlődés: Az adott külpiac műszaki színvonalához, el
várásaihoz, nemzetközi szabványaihoz a belső piac kínálatának is igazodnia 
kell. A „világszínvonal” pedig viszonylag gyorsan és szorosan követi a tu- 
dományos-müszaki-technikai fejlődés újabb eredményeit. Ezért lesz fontos 
meghatározó tényező az ahhoz viszonyított saját pozíció.

3.3 A makrogazdasági környezet és a vállalati teljesítmény 
kapcsolata: a versenyképesség

Ebben a fejezetrészben a makrogazdasági környezet és a vállalati teljesítmény 
összefüggését, kapcsolatát bemutató versenyképességi vizsgálatokkal foglalko
zunk. Alapvető célunk annak bemutatása, hogy hogyan és milyen módon mér
hető a versenyképesség és ennek alapján az egyes országok között hogyan ké
pezhető egy rangsor. A versenyképességet mérő mutatók fontosak lehetnek 
azoknak, akik egy külföldi országban fektetnek be, és lényeges lehet a gazda
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ságpolitikusok számára is annak megítéléséhez, hogy az ország attraktivitását a 
versenyképesség növelésével fokozzák.

Mi is a versenyképesség? A versenyképességet az határozza meg, hogy egy 
adott ország, régió milyen hatékonyan használja ki a számára elérhető forráso
kat, legyen az emberi, financiális, vagy éppen természeti. A hatékony felhasz
nálás megalapozza a termelékenység maximalizálását, ez pedig az adott terület 
életszínvonalára van hatással (bérek, tőke-megtérülés, a természetes erőforrás
ok felhasználásának a megtérülése).

A termelékenység tehát függ az adott területen megtermelt termékek és szol
gáltatások értékétől, itt azonban nem a bekerülési költséget értjük érték alatt, 
hanem sokkal inkább az egyediségből, illetve a minőségből adódó értékterem
tésre gondolunk. Lényeges ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a termelékenység 
szempontjából nem az a mérvadó, hogy az adott területen milyen iparág a jel
lemző, hanem sokkal inkább az, hogy az adott iparágon belül tevékenykedő 
szereplők hogyan versenyeznek egymással. Ez ugyanis azt jelenti, hogy ha a 
verseny a hatékonyság, illetve a technológia stimulálásában csúcsosodik ki, 
akkor -  a konkrét iparág megjelölésétől függetlenül -  a versenyképesség szem
pontjából az adott terület egyértelmű győztes.

Ezen belül a termelékenység színvonala egy bizonyos területen független a te
rületen megtalálható gazdasági szereplők tulajdonviszonyaitól. Ezalatt az ér
tendő, hogy ha a termelékenység magas szintű, akkor annak az adott területre 
pozitív hatásai vannak, függetlenül attól, hogy ki is a tulajdonosa a vállalatok
nak. Továbbá az is lényeges, hogy ne csak a kereskedelemben résztvevők ver
senyezzenek más területről kikerülő versenytársaikkal, termelékenységi alapon, 
hanem a lokális piacokra termelő vállalatoknak is törekedniük kell a verseny- 
képesség növelésére. Mindez együttesen teremthet meg az életszínvonal növe
kedésének lehetőségét, illetve teheti csábító tereppé az adott területet a más ré
giókból származó tőkebefektetők számára.

Ebben a részben megismerkedünk két olyan kritérium-rendszerrel, amelyek 
feladata a régiók, országok versenyképességének a mérése, és egy mutató
számmal való értékelése. Az egyik index az úgynevezett Üzleti Versenyképes
ségi Index (Business Competitiveness Index -  BCI), melyet Michael Porter a 
Harvard Egyetem közgazdász professzora alkotott meg. A másik mutatót 
Jeffrey D. Sachs a Columbia Egyetem professzora alakította ki, és azt Növeke
dési Versenyképesség Indexnek nevezték el (Growth Competitiveness Index -  
GCI). Mindkét modell a régiók mikrokömyezetéből, mint versenyképességet
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befolyásoló tényezőből indul ki, és ennek alapján határozza meg a gazdaság 
„vállalkozás-barát” jellegének megítélését.

Ahogy azt a 3-5. ábrán látni lehet Porter modellje szerint a versenyképesség 
kialakulásának gyökere a vállalatoktól indul ki, amelyet a térségek, majd az 
egyre nagyobb földrajzi egységek követnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez 
a modell figyelmen kívül hagyja a makroökonómiai, vagy szociális, politikai 
kondíciókat. A modell szempontjából ezek a tényezők megteremtik azt a biztos 
alapot a mikrokömyezetnek, így pedig a környezetben tevékenykedő vállala
toknak, melyben aztán a hatékonyság, a termelékenység-növekedés fokozható. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régiók, nemzetek egy világszintű verseny
ben vesznek részt, amelynek tétje az, hogy minél több és minél fejlettebb válla
lat csábítsanak az adott régióba vagy országba. Ebben a versenyben az az or
szág nyer, amelyik minél stabilabb mikro környezetet tud biztosítani a vállala
tok számára. Ezen összefüggést szemlélteti a 3-5. ábra.

3-5. ábra: A versenyképességre ható csoportok

A hatékony gazdaság kialakításában a köz- és a magánszféra más szerepet ját
szik, de tevékenységük és azok hatásai összefüggnek, így annak érdekében,
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hogy a végeredmény a fejlődés irányába hasson, mindkettőre szükség van. A 
közszférának nem akadályt, hanem egy olyan informatív infrastruktúrát kell 
képeznie, mely segíti a vállalatokat abban, hogy hozzájussanak az állam által 
felkínált erőforrásokhoz. Ugyanakkor ennek a rétegnek kell biztosítania azt a 
stabil környezetet, amely a szabályozáson keresztül egyenlő feltételeket teremt 
minden szervezet számára. Ebben az esetben lényeges a túlszabályozottság el
kerülése.

Eddig a versenyképesség növelésével kapcsolatban a hatékonyságot és a terme
lékenységet hoztuk fel, mint befolyásoló tényezőket. Ezek mellett, azonban 
ugyanolyan fontos az adott régióban tevékenykedők innovativitása, amely nem 
feltétlenül világraszóló tudományos áttöréseket jelent, hanem akár olyan ap
róbb újításokat, melyek a vállalatok tevékenységét egy hatékonyabb szintre he
lyezi. Az innovativitás megteremti a vállalat számára azt a tudást, amely fel- 
használásával javulhat a vállalat termelékenysége, amelyből adódóan majd a 
régió gazdasági adottságai kedvezőbbek lesznek. Egy ilyen környezetben a ki
bocsátás (értsd egy főre jutó GDP), valamint a jövedelmek növekedésnek in
dulhatnak. Az Office of National Statistics 1999-es felmérése Nagy Britannia 
viszonylatában éppen ezt az összefüggést mutatta ki. A kutatás-fejlesztési tevé
kenység növekedésével egyenes arányban nő a területre jellemző egy főre jutó 
kibocsátás.

A fejlődés kialakulása érdekében szükséges makroökonómiai, jogi, 
politikai és szociális kondíciók

A fejlődés mikroökonómiai alapjai

A vállalati tevé
kenység és stratégia 

kifinomultsága

A mikroökonómiai, 
üzleti környezet 

minősége

3-6. ábra. A termelékenység és annak növekedését befolyásoló
tényezők

A fentebb vázolt összefüggések a lokális fejlettség és a versenyképesség viszo
nyáról igen fontos információkat hordozhatnak a külső befektetők számára. 
Könnyen belátható, hogy egy olyan vállalat számára, mely vállalati stratégiáját
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tekintve innovatív, csak egy olyan környezet lehet kívánatos, mely felerősíti ezt 
az innovativitást.

A lehetséges befektetők tájékoztatása érdekében alkották meg az úgynevezett 
Üzleti Versenyképességi Indexet (Business Competitiveness Index - BCI), 
mely egy adott tényezőrendszer alapján pontszámot generál az országokhoz. A 
pontszámok alapján ország-sorrend állapítható meg. A mutatószám előállítása 
a 3-6. ábrán látható tényezők alapján történik. Ez tehát figyelembe veszi a mak
ro-, illetve a mikrokömyezet állapotát, ugyanakkor vizsgálja a mikrokömyezet- 
ben működő vállalatok stratégiájának a kifinomultságát és a környezet minősé
gét. A környezet minősége alatt, például a szakképzett munkaerő hányada, az 
állami szervezetek információ-szolgáltatása és hatékonysága, az infrastruktúra 
fejlettsége, a beszállítói hálózatok minősége, a kutatás-fejlesztést végző intéze
tek száma és tevékenységük minősége értendő. A BCI mutató két másik muta
tószám összekombinálásával születik meg. Az egyik a (1) vállalati tevékenység 
és stratégia kifinomultságát méri, míg a másik (2) az üzleti környezet minősé
gét hivatott vizsgálni. Ennek a két mutatószámnak az átlaga adja meg a BCI 
indexet. A 3-3. táblázat a 2003-2004-es ország-sorrend egy-egy szegmensét 
mutatja.

3-3. tábla: Ország versenyképesség, BCI mutató sorrend 2003-2004.

Ország BCI
sorszám

A vállalati tevékenység 
és stratégia 

kifinomultsága

Az ország üzleti 
környezetének 

minősége
Finnország 1 4 1
US 2 2 2
Svédország 3 3 5
Dánia 4 7 3
Németország 5 1 9
Nagy Britannia 6 8 6
Svájc 7 5 8
Szingapúr 8 12 4
Hollandia 9 10 11
Franciaország 10 9 14
Csehország 35 30 38
Portugália 36 46 33
India 37 40 36
Magyarország 38 45 37
Görögország 39 39 40

Forrás: The Global Competitiveness Report 2003-2004.
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A 3-4. táblázatban szereplő GCI mutató mögött lévő tényezőcsoportok nem 
egyeznek meg teljesen a BCI-t felépítőkkel, de ugyanúgy a mikrokömyezetet 
befolyásoló faktorok értékelését végzik. A három fő tényezőcsoport a követke
ző: (1) makroökonómiai környezet, (2) közintézmények minősége, (3) techno
lógia. Az első csoport alá olyan faktorok tartoznak, mint a kamatszint, az inflá
ció, a bankszektor fejlettsége, adópolitika. Ezek és a hasonló kérdések alapve
tően befolyásolják a vállalakozás teljesítményét. A második csoport esetében 
olyan kérdések merülnek fel, melyek a közszféra hatékonyságából adódóan de
terminálják a vállalatok lehetőségeit. A jogi háttér, a tulajdon védelme, vala
mint a szerződések betartatása és jogorvoslat tartozhat ebbe a csoportba. A 
harmadik tényező csoportra az a jellemző, hogy annak fejlődése mindig képes 
növekedést generálni, míg az első kettő csak egy bizonyos pontig. Az első két 
csoport esetében létezik egy optimális szint, mely fölött a gazdasági növekedés 
csökkenő mértékben növekszik, ezzel szemben a technológiai fejlődés által ge
nerált gazdasági növekedés mindig növekvő mértékű. A 3-4. táblázat a 2003. 
évi ország összehasonlítást és rangsort mutatja be. A végső mutatót tehát há
rom másik építi fel.

3-4. tábla: Ország versenyképesség, GCI mutató sorrend 2003-2004.

Ország
GCI
sor
szám

Makroökonó
miai környezet 

Index

Közintézmények
hatékonysága

Index

Technológia
Index

F i n n o r s z á g 1 2 2 2

U S 2 14 17 1

S v é d o r s z á g 3 8 6 4

D á n i a 4 5 1 8

T a v i a n 5 18 2 1 3

S z i n g a p ú r 6 1 5 12

S v á jc 7 6 7 7

I z l a n d 8 16 3 15

N o r v é g i a 9 4 16 13

A u s z t r á l i a 10 7 4 19

Magyarország 33 38 33 32
C s e h o r s z á g 3 9 3 9 4 7 21

S z l o v á k i a 4 3 5 0 51 3 3

Forrás: The Global Competitiveness Report 2003-2004.

Összehasonlítva a BCI és a GCI mutatókat, az országok sorrendje alapján Ma
gyarország a BCI-listán a 38., míg a GCI-listán a 33. helyen szerepel.
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3.4 Összefoglalás

Ebben a fejezetben elsősorban a vállalat és a külső környezet kapcsolatával 
foglalkoztunk. Először megismerkedhettünk a vállalat belső struktúráival, a 
termelési, a tevékenységi, a szervezeti és a szociális struktúrával, amelyek 
együttesen befolyásolják, határozzák meg a vállalat gazdasági eredményét.

A vállalat és környezetét vizsgáló módszerek közül hármat emeltünk ki, a 
STEP, a STEEPLE elemzést és a szabályozó köröket. A STEP és a STEEPLE 
módszer alkalmas lehet arra, hogy az egyes országok megismerkedhessenek a 
vállalati környezet előnyös vagy hátrányos vonásaival, az országok közötti sor
rend pedig a befektetni szándékozóknak nyújthat iránymutatást. A versenyké
pességi vizsgálatok annyiban mennek tovább, hogy a vállalatot körülvevő mik
ro és makrogazdasági környezet elemzését összekapcsolják a vállalatok tevé
kenységével és stratégiáival is. A vizsgálatok szintje lehet országos, regionális 
vagy akár nemzetközi is, a cél pedig lehet az üzleti versenyképesség, vagy a 
növekedési versenyképesség vizsgálata. A versenyképességi rangsorok figye
lemmel követése a külső befektetők kedvelt elemzési eszközei közé tartoznak. 
Magyarország ilyen szempontból a középmezőnybe tartozik.
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Az előző fejezetben már említést tettünk a gazdasági rendszerről, mint a válla
latok egyik fontos környezeti eleméről. Azonban a gazdasági rendszer is egy 
tágabb társadalmi-politikai szférában működik. Az éppen uralkodó társadalom
filozófia, berendezkedési-szerveződési elv befolyásolja, sőt meghatározó ha
tással van a gazdaságra és ezen belül a vállalatokra is.

Egy liberális, az egyéni szabadságot eszményítő társadalom az ezzel összhang
ban levő piaci mechanizmust preferálja. A másik oldalról viszont egy alapvető
en a társadalom, az egyes osztályok érdekeit és az ezt irányító párt vezető sze
repét hangoztató társadalmi berendezkedésnek a spontaneitást és az egyéni 
szabadságot háttérbe szorító, döntő mértékben hierarchikus, a központi akara
tot tükröző gazdasági szerveződés felel meg. (Bár a politikai berendezkedés és 
a gazdasági rendszer között -  legalábbis rövid távon -  nem ennyire közvetlen a 
kapcsolat, hiszen a totális rendszerek, mint pl. a fasizmus vagy a katonai dikta
túrák természetével -  átmenetileg legalábbis -  összeférni látszik a piacgazda
sági berendezkedés.)

A következőkben azt elemezzük, hogy a gazdasági rendszerek milyen szem
pontok szerint vizsgálhatók, majd a gazdasági rendszerek típusait, az egyes tí
pusok átalakulásának változatait, legvégül pedig a magyar gazdasági rendszer 
fejlődéstörténetét tanulmányozzuk.

4.1 A gazdasági rendszerek vizsgálati szempontjai

A gazdasági rendszereket három dimenzió mentén vizsgálhatjuk. Ezek

• a tulajdonviszonyok,
• a koordinációs rendszer,
• és a döntéshozatal.

A. / A  tulajdon
Pejovich meghatározása szerint, „a tulajdonjogok az emberek közötti viszo
nyok, amelyek a javak szűkösségéből fakadnak, és az e javakhoz való hozzáju
tást szabályozzák”1. Lényeges, hogy a tulajdonjog a jogok és kötelezettségek

1 Pejovich, S. (1992): A tulajdonjogok közgazdaságtana, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, Budapest (17. old.)
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összessége, ami az egyén (egy személy, társaság vagy állam), mint tulajdonos 
és a többi személy viszonyára terjed ki.

A tulajdon fogalma tartalmazza

• a birtoklás,
• a vagyontárgy használatának jogát,
• a vagyontárgyból származó hasznok szedésének és használatának a jo

gát,
• és a vagyontárgy fölötti rendelkezés jogát, azt a jogot, hogy az előzők

ben meghatározott jogok részben vagy egészében elidegeníthetők.

A birtoklás kizárólagosságot jelent, azt, hogy én és nem más birtokolja az adott 
tárgyat. A birtoklás esetében megvan az a jogom is, hogy eladjam az illető va
gyontárgyat, azaz lemondjak a birtoklásról. Az egyszemélyes vállalkozások 
esetében megvan az a jogom, hogy másokat kizárhatok a tulajdonosok közül, 
vagy eladhatom részben vagy egészében a vállalatot. Többszemélyes vállalko
zás esetében ez a jog már természetesen a többi tulajdonos által korlátozott, 
amíg a részvénytársaságok esetében már nagyon kicsi a lehetőség a birtoklás 
kizárólagosságának biztosítására.

A használat joga azt jelenti, hogy saját belátásomra szerint arra használom fel a 
vagyontárgyat, amire akarom. A vállalkozás esetében magam határozhatom 
meg, hogy mit termeljek az adott vállalatnál, milyen termelési tényezőket 
használok ehhez fel, kinek és hogyan értékesítem a terméket.

A hasznok szedésének és szabad felhasználásának a jogát túlzottan nem szük
séges magyarázni. A vállalkozás esetében ez arra vonatkozik, hogy a vállalko
zás haszna (vagy kára) engem illet, és ezt arra fordítom, amire akarom, szemé
lyes vásárlásra, beruházásra vagy akár adományozásra.

A tulajdonjog legfontosabb részjogosítványa a rendelkezés joga, hiszen ebben 
realizálódik a tulajdonjog teljessége. A rendelkezés joga alapján engedheti át a 
tulajdonos a dolog birtoklását vagy használatát másnak. A tulajdonos lemond
hat a hasznok szedésének jogáról, tulajdonát biztosítékul adhatja vagy elzálo
gosíthatja. A hasznosítás és a rendelkezés joga közti különbség jól látható ak
kor, amikor pl. egy ingatlan haszonbérlője szabadon használhatja az ingatlant, 
élvezheti annak előnyeit, azonban nem adhatja másnak haszonbérletbe, nem 
rendelkezhet vele.
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Tág értelemben három tulajdonforma ismert: a magántulajdon, a közösségi tu
lajdon és a csoporttulajdon.

• a magántulajdon esetében az egyének,
• a közösségi tulajdon esetében az állam (az önkormányzatok),
• a csoporttulajdon esetében pedig a csoport maga rendelkezik a tulaj

donjogokkal.

Történetileg a magántulajdon bizonyult a legtisztább, gazdaságilag leghatéko
nyabb tulajdonformának. A több személy, szervezet vagy az állam, mint tulaj
donos megjelenése ahhoz vezet, hogy a tulajdon elszemélytelenedik, az egyes 
résztulajdonosoknak egyre kevésbé van lehetőségük arra, hogy tulajdonosi jo
gukkal éljenek. A nagy gazdasági társaságok, részvénytársaságok állami tulaj
donú vállalatok vagy a társaságok által tulajdonolt társaságok eseteiben a tény
leges tulajdonosi jogosítványokat a menedzserek gyakorolják, akiket a tulajdo
nosok csak korlátozottan képesek ellenőrizni, befolyásolni. Az állam esetében 
még nagyobb a távolság a tulajdonosok (az állampolgárok) és a tulajdon tény
leges működtetői, bürokraták között. A bürokraták csupán pozíciójuk fennma
radásában és az előlépésben, nem pedig a hatékony működtetésben érdekeltek. 
Ráadásul az állam elsődlegesen nem üzleti, profitorientált alapokon működő 
szervezet és ha a gazdaságot nem-gazdasági -  kormányzati, pártpolitikai, társa
dalmi stb. -  célok határozzák meg, akkor a hatékony felhasználás elve tovább 
sérül. A tényleges tulajdonosi kontroll nélkül működő szervezetek súlyos gaz
dasági és társadalmi torzulást okozhatnak, mint azt többek között a szocializ
mus állama és gazdasági berendezkedése is bizonyítja.

B./A koordinációs típusok
Koordináción a mikrofolyamatok -  két vagy több egyén vagy szervezet egy
másra hatásával járó -  szabályozását értjük.2 Ide sorolható a gazdasági javak 
előállításának és forgalmazásának szabályozása, továbbá minden társadalmi 
transzformációs és tranzakciós folyamat is. Komái nyomán (a kapcsolat jelle
ge: az alá-, fölé- vagy mellérendeltség; az ösztönzés jellege: kényszer, kölcsö
nös előnyök vagy nyereségvágy; illetve a pénz szerepe alapján) négy koordiná
ciós mechanizmust különböztetünk meg:

1) A bürokratikus koordináció esetében a hierarchikus, alá- és fölérendelt
ségi viszonyok dominálnak. A koordinátor, a felettes szerv utasításainak, 
tiltásainak betartását jogi szankciókkal alátámasztott adminisztratív kény

2 Kornai J. (1983): Bürokratikus és piaci koordináció, Közgazdasági Szemle 1983. 9. 
szám
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szer biztosítja. A vertikális viszonyrendszer intézményesült, lent és fent 
egyaránt és kölcsönösen elismerik. A pénznek és a pénzügyeknek ebben az 
esetben korlátozott a szerepük; amennyiben léteznek, az is alárendelt pénz
ügyi függésben van a felettestől.

2) A piaci koordinációt a horizontális, jogilag egyenrangú felek mellérendelt 
kapcsolatával lehet leírni. A tranzakciókban való részvételre a nyereség- 
szerzés ösztönzi a résztvevőket, és a közvetítést az árak szabad mozgása 
biztosítja. A tranzakciók feltétlenül monetizáltak, pénz által közvetítettek.

3) Az etikai koordináció szerepe a modem társadalmakban csupán kiegészítő 
jellegű, ahol a horizontális, mellérendeltségi viszonyok dominálnak. A 
tranzakcióban történő részvételre késztetést nem az adminisztratív kényszer, 
és nem is a nyereségvágy mozgatja, hanem általában a viszonosság, a köl
csönös segítés szándéka. Előfordul az is, hogy valaki nem vár el ellenszol
gáltatást, hanem pusztán az önzetlen, altruista segítség szándéka készteti. 
Az etikai elvárás csak akkor lesz erkölcsileg kötelező norma, ha azt meg
szokás és hagyomány is rögzíti. A tranzakciók monetizáltsága ebben az 
esetben közömbös. Az üzleti életben fontos kiegészítő szerepet játszhat az 
üzleti etika.

4) Az agresszív koordináció vertikális kapcsolatait a közvetlen erőszak hatá
rozza meg. Ez az erőszak azonban nem intézményesült, nem elismert a tár
sadalom által, ezért csak ideiglenes lehet, ellentétben a bürokratikus koor
dinációval, amely tartós képződmény. A tranzakciók monetizáltsága a mű
ködés szempontjából közömbös. A gazdaság területén ez a típusú koordiná
ció nem tartós, csupán ideiglenesen létezik, mint például a hadigazdaság.

CJ A döntéshozatal jellege
Minden gazdasági rendszer és szervezet valamilyen mértékben hierarchizált, 
ahol a felettes személyek utasításokat, parancsokat adnak, az alsóbb szinteken 
levőknek pedig engedelmesen végre kell hajtaniuk az utasításokat. A bürokra
tikus koordináció kapcsán már szót ejtettünk az alá- és fölérendeltségi viszo
nyok jellemzőiről. Itt viszont az a kérdés, hogy a gazdaságra vonatkozó dönté
sek -  legfontosabbként az erőforrások allokációja, elosztása -  a hierarchia mi
lyen szintjén születnek.

Ha a döntések alapvetően a hierarchia felső szintjén születnek, akkor centrali
zált döntéshozatalról beszélhetünk, ha az alsó szinteken, akkor a rendszer de
centralizált. A gazdasági rendszerben tevékenykedő szervezetek különböző 
kisebb csoportokból, szervezeti egységekből állnak. A vállalat maga lehet egy 
nagyobb cég része, az állami vállalat pedig pl. a minisztérium főosztályának
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felügyelete alá tartozik. Az erőforrások allokációja a vállalatnál történik, de 
azok a döntések, amelyek ezt meghatározzák, történhet a legalsó, vállalati szin
ten. vagy a vállalaton kívül a gazdasági hierarchia középső szintién (holding 
központ, önkormányzat, vagy minisztériumi főosztály), és történhet legfelül. - a 
minisztériumban vagy akár a gazdasági csúcsvezetés, pl. tervhivatal, vagy gaz
dasági minisztérium szintjén.

A döntések meghozatalának szintjét két tényező határozza meg: a hatalom de
legálása, megosztása a rendszeren, szervezeten belül, és az a mód, ahogy a 
rendszer az információt használja.

A tökéletesen centralizált gazdaságban az erőforrások elosztását meghatározó 
összes döntést a hierarchia csúcsán álló személyek (csoportok) hozzák meg, és 
az alsóbb szintek csupán végrehajtják ezeket. A decentralizált piacgazdaság 
esetében az erőforrások allokációjára vonatkozó döntéseket alapvetően a legal
só szinten álló gazdasági egységek, vállalatok vagy háztartások hozzák meg, 
függetlenül a felsőbb szervektől.

A döntéshozatal szintje attól is függ, hogy a rendszer hogyan kezeli, hasznosít
ja az információt. Az információ tökéletes centralizálása azt jelenti, hogy egy 
egyedüli döntéshozó rendelkezik a lehetséges összes információval a résztve
vőkről, akcióikról és a környezetről. Decentralizált információ-hasznosítás ese
tében a felső szintű döntéshozó nem rendelkezik, és nem is akar rendelkezni az 
összes információval, hanem csupán annak egy részével. Ez nyilván maga után 
vonja a döntések decentralizálását is.

A legegyszerűbb formában, az információ szempontjából decentralizált rend
szerben úgy történik az információ-hasznosítása, hogy a rendszer legalsó szint
jén levő egység nem cserél információt a felsőbb szintekkel. A piac esetében, 
ami ilyen rendszernek tekinthető, az árak a tranzakcióban résztvevők informá
ciói alapján alakulnak ki, anélkül, hogy a felsőbb szintekkel információcsere 
történt volna. Az információ szempontjából centralizált rendszer esetében a 
felsőbb szervek kénytelenek megszervezni az információ gyűjtését és felsőbb 
szintre juttatását, ugyanakkor az alsóbb szintek informálása csak korlátozottan 
érvényesül, hiszen itt csak a döntések végrehajtását várják el.
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4.2 A gazdasági rendszerek ideáltípusai

A fenti három kritérium alapján két tiszta és egy „vegyes” típusú gazdasági 
rendszert, mint ideáltípust különböztetünk meg:

• a tervgazdaságot,
• a piacgazdaságot és
• a szocialista piacgazdaságot.

Az ideáltípus kifejezetten elméleti „képződmény” és ez itt azt jelenti, hogy a 
fent említett rendszerek így a valóságban sohasem léteztek. Az ideáltípusok vi
szont alkalmasak arra, hogy viszonyítási alapként használjuk őket, és így az 
egyes rendszerek általános vonásait és alapvető működési mechanizmusát ta
nulmányozhassuk.3 Nem tévesztendő össze az idáltípus az ideális, minden 
szempontból kívánatos utópisztikus rendszerrel, rendszerekkel. A következők
ben először ezen rendszerek általános vonásaival foglalkozunk, majd a későb
biek során tárgyaljuk az egyes altípusokat.

Mint minden felosztás, ez is megkérdőjelezhető, főleg a szocialista piacgazda
ság esetében. Vannak olyan - elsősorban nyugati - közgazdászok, akik a szocia
lista piacgazdaságot a volt Jugoszláviával azonosítva, létező típusként írják le. 
Mások - döntő mértékben a volt szocialista országok szakértői - szerint a jugo
szláv szisztéma a tervgazdaság egyik altípusának tekinthető. A magunk részé
ről a szocialista piacgazdaságon egy olyan gazdasági rendszert értünk, amelyet 
Oscar Lángé és Maurice Dobb dolgozott ki, és amely a valóságban sohasem 
létezett, habár időszakonként több ország - így Magyarország is a nyolcvanas 
évek végén - törekedett a megvalósításra.4

4.2.1 A tervgazdasági rendszer

A tervgazdasági rendszer az állami tulajdon dominanciáján alapul. Ideális, 
szélsőséges esetben nincs is személyi tulajdon, legalábbis a termelés területén. 
A rendszer lényege és kiinduló pontja a hierarchikus, felülről építkező gazda
sági-társadalmi berendezkedés. Ez a szisztéma tökéletesen megfelel annak a 
politikai rendszernek, amit a létező egyetlen párt (a kommunista párt) domi
nanciája és az általa megfogalmazott értékrend jellemez. A párt közvetlenül is 
„beleszól” a gazdasági döntésekbe, ezért is szokták a rendszert átpolitizáltnak

3 Az ideáltípusnak ez a felfogása Weber, M.: Gazdaság és társadalom Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó Budapest 1967 müvében található.

4 Lángé, 0 . (1965): Politikai gazdaságtan, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
Dobb, M. (1973): A jóléti közgazdaságtan és a szocializmus gazdaságtana, Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest
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nevezni. A párt felsőbbrendűségébe és tévedhetetlenségébe vetett hit nem tűri 
más érdekszférák artikulálódását.

A gazdaságot a hierarchikus alá- és fölérendeltségi viszonyok jellemzik, ahol 
az alsóbb szintektől semmi mást nem várnak, mint a felsőbb parancsok végre
hajtását. A legfelsőbb szerveket a tökéletes informáltságba, a legteljesebb elő
relátásba, a tökéletes tervezhetőségbe és a gazdasági törvények, szabályok, fo
lyamatok akaratlagos, vagyis a tervezők szándékától függő alakításba vetett hit 
hatja át. Komái hasonlatával élve ez olyan, mint a szülő és a kisgyerek viszo
nya, ahol a szülő (az állam és a párt), mint megkérdőjelezhetetlen tekintély áll 
a gyerekek (a vállalatok) előtt, gondoskodik róluk és cserébe feltétlen enge
delmességet vár el tőlük.

A gazdaságra vonatkozó döntéseket a legfelsőbb szinteken hozzák, majd a terv
törvényben formálisan is rögzítik. Ezek a tervek azt is tartalmazzák, hogy 
egyes termékekből pontosan mennyit kell előállítani. A tervlebontás során a 
központi tervhivatalból először a minisztériumok kapják meg, hogy mennyit is 
kell előállítani az egyes termékekből az alájuk tartozó vállalatok összességé
nek, majd ők ezt tovább részletezik a vállalati szintre. Végül a vállalatok úgy
nevezett tervutasítás formájában kapják meg azt, hogy mit és mennyit is kell 
pontosan termelniük. Ezek az utasítások nagyon pontosak és részletesek, min
den egyes célhoz, feladathoz hozzárendelik a végrehajtáshoz szükséges eszkö
zöket, és azt is megmondják, hogy ezeket hogyan kell használni.

A horizontális, piaci kapcsolatok szinte teljesen kiiktatottak. Az alsóbb szintek 
teljesítményét az utasítások feltétel nélküli végrehajtása alapján mérik. A válla
latok vezetőit aszerint premizálják, hogy a terveket 100%-ra teljesítették-e, 
vagy sem. Az árak legfontosabb szerepe az elszámolás, nem befolyásolják a 
gazdasági döntéseket, hiszen ezeket is a felsőbb hatóság szabja meg.

A piac korlátozásával erőteljes redisztribúció és újraelosztás érvényesül. A jö
vedelmi különbségeket a szocializmus alapelveinek megfelelően nagymérték
ben csökkentik, ez azonban a gyakorlatban a teljesítmény és a hatékonyság ro
vására megy, hiszen nincs elegendő ösztönző erő a nagyobb munkakifejtésre.

A legközelebb ehhez az „ideális” tervgazdasági rendszerhez Szovjet- 
Oroszország hadikommunizmusa állt az 1920-21-es években, és tulajdonkép
pen totálisan megbukott. A gyakorlatban világossá vált, hogy nem lehet min
den döntést legfelül hozni, hiszen ehhez nem áll rendelkezésre minden infor
máció. így nem lehet a fogyasztói igényeket sem tökéletesen előre látni. Nem 
kalkulálhatók olyan spontán, előre nem látható dolgok, amelyek mindig meg
történnek, mint az egyes katasztrófák, a végrehajtás zökkenői, az információ 
torzulásai, felszín alatti érdekellentétek, vagy éppen egy új innováció. A merev
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tervezési rendszer nem képes ezekkel a „spontán”, nem tervezhető dolgokkal 
számolni.

De nehezen boldogul a tervezés rendszere a mindennapi problémákkal is. A 
tervlebontás lassú és időigényes, az utasítások sokszor egymásnak ellentmon
dóak, nem biztosítják a tervek maradéktalan végrehajtását. A tervlebontás ma
ga egy kétirányú folyamat, ahol az első lépcsőben a tervező hatóság összegyűjti 
az információkat a vállalatok termelési kapacitásairól és a vállalatok számára 
szükséges erőforrásokról. Ezeket a központi elképzeléseknek és ellátási egyen
súlyi szempontoknak megfelelően korrigálják. Központilag állapítják meg így 
a gazdaság egészére vonatkoztatva a termelés mennyiségét, minőségét, válasz
tékát stb. Ezeket a központi mutatószámokat azután lebontják az eggyel ala
csonyabb szintre, általában a szakminisztériumokra, amelyek tovább részlete
zik a minisztériumi főosztályoknak. A főosztályok azután kiadják a vállalatok 
számára a teljesítendő terveket, utasítások formájában. Nagyobb rendszerek - 
pl. volt Szovjetunió - esetében még egy esetleges területi-regionális szint is bo
nyolíthatja a helyzetet.

A tervezés a gyakorlatban többnyire alkumechanizmusok által is befolyásolt, 
ezt nevezzük tervalku-rendszernek. Amikor a központ adatokat kér a vállala
toktól, akkor az egyébként is informáltabb vállalatok természetes érdeke, hogy 
kapacitásaikat eltitkolják és nehézségeiket hangsúlyozzák, hogy ezáltal köny- 
nyen teljesíthető terveket kapjanak. így a ténylegesnél alacsonyabb termelési 
potenciált jeleznek, viszont a szükséges erőforrások esetében követeléseiket 
eltúlozzák. A központ nem tud minden egyes vállalatot ellenőrizni, de termé
szetesen tudja, hogy milyen stratégiát folytatnak a vállalatok. Ezért „feszíte
nek” a terven, és a vállalat által közölt kapacitásokra „rászámítanak”, a szüksé
ges erőforrások esetében pedig csökkentik azok mértékét. A vállalatok azonban 
további engedményekért harcolnak, azaz gyakorlatilag -  gazdasági és politikai 
erőviszonyok által nagymértékben meghatározott -  alkudozás folyik arról, mi 
is legyen a terv.

A tervgazdasági rendszer „enyhébb” változataiban éppen ezért racionalizálják 
a tervezési rendszert, csökkentik a tervmutatók számát, vagy az indirekt rend
szerek esetében meg is szüntetik a kötelező tervutasításokat. Ekkor az eddig 
egységes tervezési rendszer helyébe a kétszintű tervezés lép. Egyrészt létezik 
az egész gazdaságra vonatkozó népgazdasági terv, másrészt a vállalatok is el
készítik a maguk terveit. A kettő közötti összhangot, és a népgazdasági terv tel
jesítését az utasítások helyébe lépő szabályozórendszer hivatott megvalósítani. 
A valóságban a szabályozórendszer mellett egyéb formális és informális esz
közök is léteznek, amelyekkel a vállalatok Jobb belátásra” bírhatok annak ér
dekében, hogy megfeleljenek a népgazdasági tervben foglaltaknak.
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A tervgazdasági rendszer egy mennyiségi növekedésre orientált szisztéma. A 
minél magasabb növekedési ütem elérése során azonban a termelésbe bevont 
erőforrások kihasználása, a termelékenység alacsony marad. A termelőeszkö
zök gyártása éppen ezért prioritást élvez a fogyasztási cikkek termelésével 
szemben. Ezért a gazdaságot a krónikus hiány jellemzi. Ugyanakkor a rendszer 
szerves része a társadalmi konfliktusok csökkentésére, megelőzésére való tö
rekvés, ezért tompítja a jövedelmi különbségeket és biztosítja a teljes foglal
koztatást.

4.2.2 A piacgazdaság

A piacgazdaság társadalmi hátterét egy alulról építkező, önszerveződő, a ma
gántulajdon szentségét hirdető elv adja. „Ideális” esetben az állam és a közpon
ti szervek szerepe gyakorlatilag nulla, a jogi keretek biztosítására korlátozódik. 
A jövedelemelosztási egyenlőtlenségek korrekciója, vagy a munkanélküliség és 
a ciklikus változások kezelése szempontjából azonban az egyes altípusok 
nagyban különböznek.

Az alapvető kiindulópont az, hogy a piac a legtökéletesebb koordinátor (ami 
nem biztos, hogy tökéletes, de a létező legjobb), mivel biztosítja a piaci szerep
lők szabadságát. A gazdaság szereplői az önérdektől vezérelve racionálisan 
hozzák meg döntéseiket, és ez a társadalom számára is a maximális jólétet és 
hatékonyságot eredményezi.

A piacgazdaságban a meghatározó kapcsolatok horizontálisak. A gazdaság sze
replői számára a legfontosabb információt az árak jelentik, és ezen árak alapján 
történik a döntéshozatal. Ez a döntéshozatal alapvetően decentralizált, és a leg
fontosabb döntések a hierarchia alján, a vállalatok, az egyes gazdasági szerep
lők szintjén születnek.

Az ilyen gazdaság hatékony, és általában az adaptáció magas szintje jellemzi. 
A rendszer alapvető jellegét a kínálattúlsúly adja, ahol a termelők „versenyez
nek” a vevők kegyeiért.

A rendszer negatív vonásai közé tartozik azonban a jövedelmek nagyfokú dif
ferenciája és az esetleg magas munkanélküliség, amelyek erős társadalmi fe
szültségeket okozhatnak. Nagy veszélyt jelenthet a gazdaság ciklikus mozgása 
is, ami a termelés szélsőséges ingadozását okozhatja. Gondok jelentkezhetnek 
az extemáliák esetében is, és a monopolhelyzetek kialakulása, megerősödése is 
ahhoz vezethet, hogy legalábbis sérül a hatékonyság elve. (Egyúttal ezek azok 
a legfontosabb okok, ami miatt az állami beavatkozás szinte elkerülhetetlen a 
piacgazdaságokban is.)
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4.2.3 A szocialista piacgazdaság

A szocialista piacgazdaság gyakorlati megvalósításához egy időben nagy re
ményeket fűztek, azonban csak elméleti fikció maradt. A piacgazdaságtól ab
ban különbözik ez a modell, hogy a tulajdonviszonyokat tekintve a közösségi 
tulajdonformák, az állami és a csoporttulajdon dominálnak. A szándékok kö
zött szerepel a magántulajdoni hatalom, a jövedelmi- és vagyoni különbségek 
mérséklése, keretek között tartása. A közösségi tulajdonformák és az előbb em
lített szándékok adják a rendszer szocialista jellegét.

A koordináció tekintetében szándékaiban piaci, de egyes szférákban - pl. köz- 
szolgálat - a piac csak kiegészítő szerepet tölt be. Az állam azonban befolyá
solhatja a piacot, ami elsősorban az erőforrások allokációja során érvényesül, 
hiszen a beruházások olyan hosszú távú hatásokkal járnak, ami nem bízható 
egyedül a piacra. Bár az alapvető információt az árak jelentik, az utasítások is 
fontos szerepet töltenek be. Fontos szerephez juthatnak a tervgazdaságból már 
jól ismert formális és informális befolyásolási módszerek is. Ezen jellemvo
nások miatt a szocialista piacgazdaság lényegesen különbözik a piacgazdasági 
rendszerbe kiegészítő elemeket beépítő szociális, jóléti vagy koordinációs gaz
daságoktól.

A rendszer legnagyobb problémája vegyes jellegéből következő instabilitásá
ban rejlik. Az eredetileg korlátozott állami beavatkozás és döntés könnyen esz
kalálódhat, és a piaci koordináció elvei sérülhetnek. A tulajdonviszonyok te
kintetében is hasonló instabilitás jelentkezhet, a közösségi tulajdonformák nem 
adekvátak a piacgazdasági rendszerrel, mint azt a fejezet első felében már em
lítettük A volt Jugoszlávia gazdasági rendszere állt a legközelebb ehhez az ide
áltípushoz, és a nyolcvanas évek második felében Magyarországon is történtek 
lépések ebbe az irányba. Jelenleg Kína kísérletezik hasonló szisztémával.

4.3 A tervgazdasági rendszerek változatai

Az alábbiakban négy alaptípust tárgyalunk, habár ismertebbek „finomabb” és 
„durvább” felbontások is. A kiindulópont a tervgazdasági rendszer fent leírt 
modellje. Az első típusok közelebb állnak a teljesen centralizált rendszerhez, 
amíg a későbbiek már a piaci szisztéma egyes elemeivel is rendelkeznek. A tu
lajdonformák tekintetében azonban egységesek - domináns szerepet játszik az 
állami tulajdonforma és nem mutatkozik lényeges különbség abban sem, 
hogy a hierarchikus társadalmi berendezkedés a meghatározó.
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AJ A totális direkt utasításos rendszer
A rendszer alapelve a piac teljes tagadása és kiküszöbölési szándéka. A gazda
sági folyamatokat a központi terv és az ennek megfelelő utasítások szabályoz
zák. A vállalatok termékmélységig lebontott naturális tervfeladatokat kapnak, 
ezt kell teljesíteni, sőt túlteljesíteni. A piac önálló szabályozó szerepe nem ér
vényesül, a vállalatok és a gazdaság más szereplőinek autonóm működése erő
teljesen korlátozott. A pénz szerepe passzív, csupán kísérője a naturális folya
matoknak. A döntések a felső hatalmi szinteken, a minisztériumokban - első
sorban az ágazati minisztériumokban -, a tervhivatalban vagy a központi párt
szervek irodáiban történnek.

A vállalatok számára törvényi kötelezettség és politikai elvárás a tervmutatók 
teljesítése. Ebből következően viszont nem a teljesítmény, a hatékonyság lesz a 
vállalat célja, hanem a felsőbb szervek elismerésének megszerzése, (ez az, ami 
megfelelő pozíciót és jövedelmet biztosít a vezetőknek), lehetőleg minél kisebb 
ráfordítással. Ezért a vállalatoknak érdeke a jó alkupozíció kiharcolása, a ked
vező tervfeladatok „kialkudása”. Érdekük az is, hogy a felsőbb szervekkel torz 
információkat közöljenek, eltúlozzák nehézségeiket és mérsékeljék a teljesítési 
előirányzatokat, ugyanakkor több erőforrást harcoljanak ki maguknak. Lehető
ség nyílik arra is, hogy a vállalatok a tervmutatók ellentmondásait kihasználva 
túlteljesítsenek „fontos” mutatókat (pl. a termelést), és elhanyagoljanak „ke
vésbé fontosakat” (pl. a minőséget).

A totális rendszer előnye az erős kényszerből fakad, hatásfoka azonban erősen 
gyengül, ahogy racionális gazdasági döntésekre lenne szükség. A rendszer kép
telen a rugalmas alkalmazkodásra, a kereslethez és kínálathoz való igazodásra, 
amit jórészt a fogyasztás alacsony szintjével „kompenzál”.

Magyarországon az 1949-1956 közötti időszakban működött ez a szisztéma. 

BJA nem totális direkt utasításos rendszer
Ebben az esetben a felső politikai-kormányzati vezetés ugyan nem adja fel ki
induló elveit, de a működőképesség javítása érdekében lazít a szigoron és nö
veli a vállalatok mozgásterét. A tervmutatók számát csökkentik, a tervlebontás 
már nem tennék, hanem csak termékcsoport-mélységű. Előtérbe kerülnek a 
globális, érték jellegű mutatók is, mint például a bruttó termelési érték, és egy
fajta korlátozott nyereségérdekeltség is működik.

Az erősen központosított döntési, irányítási szisztéma is változik. A nagyválla
lati szervezetek kialakításával, összevonással csökkentik a gazdaság szereplői
nek számát, ugyanakkor ezeknek a nagyvállalatoknak a mozgástere is nő, főleg
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a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása terén. A fejlesztési források, a 
beruházási döntések azonban szigorúan a központi szervek kezében maradnak.

A tervezés már csupán a nagyvállalatok szintjéig terjed, ezen belül a vállalat
központok feladata és felelőssége a terv további bontása - amit a központi ter
vezés nem volt képes átlátni -, és teljesítése. Az ágazati minisztériumok szere
pe némileg mérséklődik és a funkcionális irányítás nagyobb szerephez jut. Ez
zel párhuzamosan a normatív szabályozás és a pénzviszonyok is korlátozottan 
teret nyernek.

A vállalatok célja és érdeke még mindig a tervteljesítés és az alkufolyamatok
ban a kedvező tervfeladatok kiharcolása és az erőforrások megszerzése. A ha
tékonyság, a minőségorientáció és a nyereségérdekeltség még mindig másodla
gos. A rendszer teljesítménye némileg javul a totális szisztémához képest. A 
szigorú centralizáció fellazulása azonban eróziót indít meg, ami vagy további 
decentralizáláshoz és döntési jogkörök leadásához, vagy pedig a totális rend
szerbe történő visszacsúszáshoz vezethet.

Magyarországon az 1957-1968-as időszakban működött a gazdaság a fent leírt 
módon. A negatív hatások ismétlődő felerősödése nyomán azonban nem a visz- 
szarendeződés, hanem az előremenekülés, a tervgazdaság reformja következett 
be.

CJAz indirekí utasításos rendszer
Ebben az esetben a gazdaságirányítás filozófiája fontos változásokon megy át. 
Feladja a direkt irányítás, a kötelező tervutasítások elvét, csak indirekt, közve
tett eszközökkel akarja irányítani a vállalatokat. Az áru és pénzviszonyok, a ta
golt érdekstruktúra elismerésével a vállalati önállóság és mozgástér megnő. 
Ennek ellenére a központi vezetés nem akar szakítani a hierarchikus
bürokratikus hatalmi struktúrával. Szándékainak érvényesítésére azonban a kö
telező tervlebontás megszüntetésével utasításos eszközök nem állnak rendelke
zésre, de indirekt módon, részben közvetlen, részben közvetett eszközökkel 
még mindig azt akarja elérni, hogy végül is ugyanaz történjen a vállalati szfé
rában, mintha közvetlen utasítást kaptak volna.

A tervezési rendszer kétszintűvé alakul, a központi terv azonban még részletes 
és naturális döntések alapja. A vállalati tervek és a központi tervek közötti 
kapcsolatot azonban immár nem a tervutasítások, hanem a szabályozórendszer 
hivatott közvetíteni. Változatlanul élnek a direkt rendszerben már bejáratott 
személyes kapcsolatok. A vállalatok vezetői sokszor „szükségét érzik” annak, 
hogy a felettes szervek tanácsát kikérjék, és nem mindig akarnak élni az esetleg 
kínálkozó, - de bizonytalanabb - lehetőségekkel.
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A piac és a pénzviszonyok szerepe megnő, de az önálló, aktív érvényesülési 
lehetőség korlátozott: a központi szervek az árakkal, kontingensekkel, támoga
tásokkal, elvonásokkal úgy manipulálnak, hogy ismételten a terv teljesítését 
biztosítsák. Fontos szerephez jutnak az informális eszközök is, a „felsőbb tele
fonok”, a tervzsűri, a kijárások, a tervalku helyébe pedig a szabályozóalku, a 
szabályozók szigorúságának felpuhítása lép.

A vállalatok érdekeltsége immár egyértelműen a nyereség. A nyereség képző
désének feltételei azonban inkább meghatározottak a szabályozórendszer és az 
eseti beavatkozások, mint a piaci automatizmusok által, ezért a vállalatok fi
gyelme is inkább ezen tényezők felé fordul. Az irányítás hatásfoka erősödik az 
egyértelmű érdekeltség által, viszont gyengül a szabályozás szubjektivitása, 
megkerülhetősége következtében.

A vállalati önállóság és döntési jogkör elvileg deklarált, a gyakorlatban korlá
tozott, jelentős a központi döntési sáv. A vállalatok célja így elsősorban a köz
ponti elvárásokhoz való igazodás. A verseny elemei megjelennek, azonban a 
verseny igazán nem a piacon, hanem a központi fejlesztési forrásokért folyik. 
A minisztériumok közül a központi döntésekben közvetlen érintett és az alku- 
mechanizmusok középpontjában álló minisztériumok emelkednek ki: a fejlesz
tési programok elindítói, a preferenciák engedélyezői és a beruházási forrásel
osztók.

Magyarországon az 1972-1985 (88)-as időszakban működött ilyen jellegű 
rendszer.

D./Az indirekt befolyásolási rendszer
A rendszer ideológiáját tekintve nemcsak az eszközrendszer direkt jellegével, 
hanem az utasítások domináns megjelenésével is szakít. Csak szűkebb körben 
akarja megtartani a központi döntések sávját, mint pl. a beruházásoknál és a 
kiemelt fejlesztéseknél, egyébként a piaci viszonyokra épít. A népgazdasági 
terv fontos szerepet tölt be a kiemelt központi célok esetében és a szabályozó- 
rendszer feladata az, hogy a terv megvalósítását ösztönözze. Ezt a feladatot 
azonban nem a hierarchia direkt és indirekt utasításai látják el, hanem döntő 
mértékben a pénzügyi szabályozók. Ennek megfelelően a funkcionális minisz
tériumok és a pénzügyi szabályozás „gazdája”, a pénzügyminisztérium kerül
nek előtérbe.

A vállalati önálló döntés sávja szélesedik, az érdekeltség középpontjába egyér
telműen a nyereség lép. Megjelenik a kívánalmak között a vállalatok önfinan
szírozása is. A piac fontos szerepet kap, de még mindig alárendelt a tervnek, 
árképzési, forgalmazási kötöttségek is korlátozzák. így az árinformációk szere
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pe is korlátozott. Az egyes részpiacok nem integrálódnak, elkülönült és korlá
tozott autonómiával rendelkező, külön szabályozott áru-, tőke-, munkaerő-, és 
pénzpiacok léteznek. így a gyakorlatban az erőforrások, termelési tényezők pi
aci viszonyok által kikényszerített optimális, hatékony felhasználása sérül. A 
vállalatok önállósága és önfinanszírozása elvileg deklarált, a gyakorlatban vi
szont a redisztribúció által erősen befolyásolt.

A vállalatok célja elvileg a nyereség növelése, a teljesítmény javítása és a piaci 
alkalmazkodás. Gyakorlatilag viszont a redisztribúció korlátozza a nyereségér
dekeltséget, a gyenge piac pedig nem igazán igényli az alkalmazkodást. 
Ugyanakkor a szabályozórendszernek a terv felé irányuló visszajelzése gyenge, 
a terv megvalósulása és a vállalatok gazdaságpolitikai célokkal történő azono
sulása is gyenge. A direkt utasításos rendszerek tervalkuja helyébe az indirekt 
rendszerek szabályozóalkuja lép. A vállalatok még mindig védettek a piac ha
tásaitól, elsősorban a tönkremeneteltől, a csődtől. Nem kényszerülnek arra, 
hogy kiadásaikat bevételeikből fedezzék, így költségvetési korlátjuk felpu
hul.

Összefoglalva: az indirekt rendszer - koncepcióját tekintve - szakítás az utasí
tásos modellekkel, de nem mindenben számolja fel annak eszközeit. Már indi
rekt, befolyásolni és nem utasítani akar, de még nem nyit kellő mozgásteret a 
piacnak, a vállalati önállóságnak. A vállalatok kettős függése figyelhető meg: 
mind a piac, mind a központi irányítás meghatározó lehet. Ez a vegyes jelleg 
azonban az instabilitást fokozza, az utasításos rendszer előnyeit már nem, a pi
aci hatások szervező erejét még nem tudja érvényesíteni.

Magyarország az 1968-as reform nyomán lépett a nem totális direkt rendszer
ből ebbe az indirekt befolyásolási rendszerbe. A szisztéma instabilitása azon
ban hamar nyilvánvalóvá vált, mert a változatlanul megőrzött gazdaságpolitikai 
prioritások és a politikai, szervezeti, irányítási rendszerek inkább a visszaren
deződésben, hatalmuk és biztonságuk fenntartásában voltak érdekeltek. Bár az 
1968-as gazdasági mechanizmus kialakítói a reformok kiterjesztését tervezték, 
az ellenzők nyomására - a piacgazdasági irányváltás teljessé tétele helyett - 
1972-ben megkezdődött a visszarendeződés az indirekt utasításos típus irányá
ba.
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4.4 A piacgazdasági rendszerek változatai

Hasonlóan a tervgazdasági változatokhoz, itt is négy típussal foglalkozunk. Itt 
is lehetne „finomabb”, vagy „durvább” csoportosítást alkalmazni, azonban 
azon célunknak, hogy bemutassuk az alapvető változatokat, ez a besorolás tel
jesen megfelel.

AJ A liberális piacgazdaság
Ez a rendszer áll a legközelebb a piacgazdaság ideáltípusához, az állami be
avatkozások nélküli gazdasághoz. Az állam szerepe itt arra korlátozódik, hogy 
igyekszik elhárítani az akadályokat a verseny szabad érvényesülésének útjából, 
és törekszik a piac káros hatásainak és következményeinek a kiküszöbölésére. 
A piaci viszonyok általában szabadon érvényesülnek és a beavatkozás csak ki
vétel lehet. Ezek a kivételes esetek elsősorban a monopolhelyzetek oldására 
irányulnak, az ún. „antitröszt” törvények segítségével. A tiszta piaci működés 
(negatív) következményei közé tartozik az extemáliák léte: ennek ellensúlyo
zására is szükség lehet központi beavatkozásra. A negatív extemáliák esetében 
az esetleges intemalizálás, büntetőadó fizetése vagy mennyiségi kvóták megha
tározása alkalmazható. Pozitív extemáliák esetében támogatásokat adhatnak 
vagy nagyon kivételeses a köztulajdonba vételt választhatják.

A makrogazdaság ciklikusságának oldása alapvetően a monetáris politika esz
közeivel történik, fiskális eszközöket csak minimális mértékben alkalmaznak. 
Az adózás szigorúan normatív, a piaccal kapcsolatos alapvető célja az, hogy a 
verseny következtében kialakult helyzeten ne változtasson. A jövedelemelosz
tás terén egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben törekednek arra, hogy 
korrigálják a kialakuló kereseti, jövedelmi különbségeket, és így a szociális 
támogatás is minimális.

A vállalatok értékmérője a piac, a vállalatok gyakorlatilag teljes önállóságot 
élveznek, döntéseik nem korlátozottak, de nem is segítettek az állam által. A 
vállalatok döntései a piacon szabadon meghatározódó árak alapján történnek.

Napjainkban az USA vallja többé-kevésbé, hogy ilyen liberális piacgazdasági 
szisztémát működtet; de a XIX-XX. század első felének piacgazdaságai is ha
sonló elveken alapultak. Nyilvánvaló azonban, hogy a mai liberális gazdaság és 
az elmúlt évszázad piacgazdaságai közé nem lehet egyenlőségjelet tenni.
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B./A szociális piacgazdaság
Ebben az esetben is a szabadpiaci elvek a meghatározóak, bár azok kiegészül
nek szociális biztosítékokkal. A piac a társadalmi jólét szükséges, de nem elég
séges feltétele, mellette-mögötte kell a társadalmi konszenzus is, egy társadal
mi igazságosságot biztosító állami keretszabályozás és szociális intézmény- 
rendszer is. A szabad piacgazdasággal kapcsolatban ez a modell kritikával illeti

• a teljesen szabad hitel- és pénzfolyamatokat, amelyek nagymértékű gaz
dasági ingadozáshoz vezethetnek;

• a monopóliumok és kartellek kialakulásának lehetőségét, aminek követ
keztében a többiek gazdasági-választási szabadsága korlátozódik;

• és a piaci jövedelemelosztást, ami nem áll összhangban a társadalmi 
igazságosság eszméjével.

A szociális piacgazdaság a liberális piaci felfogás elveivel azonosul, amikor 
kinyilvánítja, hogy a korlátozásoktól mentes, nyitott piac, a magántulajdon 
szentsége és a szerződéskötés szabadsága adja a rendszer alapját. Az állami 
szabályozás ezért az intézményi keretfeltételek kialakítására és fenntartására, a 
jogi keretek biztosítására irányul. Az állam nem avatkozik be közvetlenül a pi
aci folyamatokba, a monopóliumok kialakulásának megakadályozása és egy 
minimális közüzemi szektor kivételével.

A rendszer szociális elemeit a munkavállalók - törvényekkel is garantált - szo
ciális védelme, a társadalombiztosítási és foglalkoztatáspolitikai ellátórendsze
rek, az autonóm bértárgyalások kereteinek kialakítása, a munkavállalók számá
ra az üzemi döntésekben való részvételi, beleszólási lehetőség, a szociális part
nerek közötti egyensúly biztosítása teremti meg. A szociális célok és a piac- 
gazdasági elvek ezáltal itt sajátosan összefonódó kettősséget alkotnak. A szoci
ális piacgazdaság sikeres „mintája” Németország. A magyar alkotmány is a 
szociális piacgazdaságot deklarálja, mint az ország társadalmi-gazdasági be- 
rendezkedési formáját.

CJ A jóléti állam
A jóléti állam is elfogadja a piacgazdaságot, mint a gazdasági szerveződés lé
tező legjobb, de közel sem optimális formáját. Alapvetően mégis gyanakvó a 
piaccal szemben, szükséges rossznak tartja, ahol a monopolhelyzetek gyakran 
állandósulhatnak, a piaci erők szabad működése a termelés nagyfokú ingadozá
sához és társadalmi feszültségekhez (munkanélküliség, szegénység) vezethet. 
Annak érdekében, hogy ez ne következhessen be, a kormánynak központi in
tézkedéseket kell hoznia. Ez a beavatkozás a piaci viszonyokba immár nem ki
vétel, hanem állandósult kontrollt jelent. A társadalom erőforrásainak racioná
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lis hasznosítása és igazságos elosztása jelentős nemzeti tervezést, újraelosztást 
és kormányzati aktivitást tesz szükségessé. Ez egyben azzal jár, hogy az egyéni 
(piaci) szabadságot és döntési szuverenitást befolyásolják, korlátozzák a „köz
jó” érdekében.

A jóléti állam szociális intézkedései túlmutatnak a szociális piacgazdaság ál
lamának beavatkozásain. Az elosztás egyenlősítésén és a társadalombiztosítás 
általánossá válásán túl a jóléti állam a társadalom minden tagja számára egy 
minimális foglalkoztatási biztonságot és/vagy jövedelmet garantál a piaci ér
tékítélettől függetlenül. A munka és lakóhely biztonságának szavatolása felerő
síti a regionális és iparpolitikai eszközök szelektív alkalmazását. A monetáris 
politikai eszközök mellett és helyett megnő a fiskális, adópolitikai eszközök 
szerepe.

A jóléti állam mintamodelljei a skandináv államok, elsősorban Svédország. A 
rendszer hátrányai a néhány évtizedes sikeres működés után ma már nyilvánva
lóvá váltak, ami a növekvő jóléti kiadások és a csökkenő gazdasági teljesít
mény illetve adóbevételek közötti olló szétnyílásában mutatkozott meg. A gaz
daság versenyképességének, rugalmasságának fokozása érdekében az 1980- 
0990-es években a jólétin állam is a szociális ellátás visszafogására, a piaci 
mechanizmusok erősítésére kényszerült.

D./ A korporativ rendszer
A korporativ rendszer - alapvető jellemzőit tekintve - a piaci modellek közül a 
legtávolabb áll a „klasszikus” piacgazdasági és legközelebb a tervgazdasági 
modellekhez. A korporatizmus alapelvei, egyes vonásai fellelhetők mind a szo
ciális piacgazdaság, a jóléti állam, mind az indirekt utasításos rendszerekben, 
habár inkább jellemző a magántulajdonon alapuló gyakorlati működés. A rend
szer kiindulópontja a társadalmi béke biztosítása, az igazságos jövedelem és 
teherelosztás megvalósítása, az egyes érdekcsoportok, elsősorban a munkavál
lalók és munkaadók közötti érdekegyeztetés intézményesítése. Az érdekegyez
tetés eredményeként erősödik az egyes érdekcsoportok egymással és a társada
lom egészével való azonosulása, ami a gazdaság teljesítményére is pozitív ha
tást gyakorol.

Az alkufolyamatok felerősödése nyomán ugyanakkor elkerülhetetlen a piaci 
viszonyok bizonyos mértékű korlátozása, ennek a gazdaság rugalmassága és 
alkalmazkodóképessége csökken. A rendszer végeredményben a piaci koordi
nációt az etikai koordináció elveivel igyekszik kiegészíteni, alakítani.

A korporativ rendszerek minta-országának eredetileg az olasz fasiszta beren
dezkedés tekinthető, de a II. világháború után, - már politikai felhang nélkül,
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neo-korporatizmusnak nevezve - több nyugat-európai országban is eredményes 
együttműködési mechanizmusok (ún. társadalmi-gazdasági megállapodások, 
szociális paktumok) alakulnak ki a kormányzatok és a nagy, országos munka
adói és munkavállalói érdekképviseleti szövetségek között.

A probléma a korporativ szisztémával kapcsolatban éppen az, mint ami általá
ban a vegyes rendszerek hátránya, vagyis instabil, és tendenciaszerűen hajla
mos arra, hogy a tervgazdaságra emlékeztető beavatkozási technikák nyerjenek 
teret. Ha a kormányzat, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek képe
sek felülemelkedni saját, többé-kevésbé parciális érdekeiken, és összefogni egy 
közös társadalmi-gazdasági program megoldása érdekében, a megállapodás, 
együttműködés eredményes lehet egy kritikus társadalmi-gazdasági válság- 
szituáció kezelésében. Folyamatos működése során ugyanakkor korlátozza a 
piaci mechanizmusokat, ezáltal társadalmi-gazdasági szempontból kiegyensú
lyozó, feszültség csökkentő, gazdasági szempontból viszont a versenyképessé
get, alkalmazkodási rugalmasságot csökkentő hatást indukál.

4.5 A magyar reformok fejlődéstörténete

Bár ma már „csupán” gazdaságtörténeti érdekességnek és így nem ennek a 
tárgynak a keretei közé tartozónak tűnhet a reformok fejlődés-történetének be
mutatása, mégis fontosnak tartjuk ennek rövid áttekintését. Részben azért, mert 
ismernünk kell saját múltunkat, részben pedig azért, mert annak tanulságait a 
jelen politikai-gazdaságirányítási rendszereinek alakításában is érdemes fel
használni.

A J 1945-1948
Ezek az évek mind politikai, mind gazdasági szempontból meghatározóak a ké
sőbbi eseményekre nézve. A kezdeti hatalmi vákuumban munkástanácsok és 
üzemi bizottságok alakultak, amelyek azonban a hatalommá szerveződéshez 
nem jutottak el, nem alakultak ki központi szerveik. A kezdetben többpárti de
mokráciára épülő hatalmi rendszerben a szovjet utat követő kommunista párt 
fokozatosan ragadja meg a politikai hatalmat, kiszorítva, megfélemlítve, kény
szerítve a többi pártot.

Az MKP gazdasági befolyása már a korábbiakban is érvényesült a gazdaság- 
irányítási kulcspozíciók, elsősorban a Gazdasági Főtanács révén. A gazdaság 
szervezéséhez az MKP a bolsevik küldetéstudat szerint állt hozzá, (azaz min
den megoldható, csak akarni kell és ehhez nem kell válogatni az eszközökben). 
A gazdasági hatalom teljes birtoklásának fontos lépései voltak az ezen idő
szakban lezajló államosítások, valamint az újjáépítésből és a jóvátételből szűk-
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ségszerűen fakadó centralizációs törekvések felerősödése. A pénzügyi
gazdasági stabilizáció is a központosítási törekvéseknek kedvezett.

B J 1949-1956
A negyvenes évek vége a Szovjetunió totális direkt utasításos modelljének 
adaptálási időszaka. 1949-1953 között jött létre az erőltetett iparosításnak és a 
centralizált irányításnak megfelelő tervutasításos rendszer, és kiépültek az en
nek megfelelő alá- és fölérendeltségi viszonyok. A direkt utasításos rendszer 
hátrányai és ellentmondásai azonban az ötvenes évek elején kiéleződtek. Péter 
György, Varga István, Komái János és mások egyaránt kritizálták a tervezési 
rendszer hiányosságait, hibáit és az 1953-as részleges reform-elképzelések után 
1956 őszére megfogalmazódott a radikális reform igénye. Bizottságokat hoz
tak létre, amelyek kidolgozták a reformok fő elemeit, amelyek a következőkben 
foglalhatók össze:

• kétszintű tervezés
• a terv teljesítését gazdasági eszközökkel, szabályozókkal kell biztosítani
• nagyvállalatok létrehozása
• központilag irányított beruházás és gazdálkodás a legfontosabb anya

gokkal
• központi átlagbér-szabályozás
• értékalapú árképzés a világpiaci árviszonyok figyelembe vételével
• nyereségrészesedés motiválta vállalatok

A gazdasági reformelképzeléseket kezdetben még a forradalom leverése sem 
törte meg, és a Közgazdasági Bizottság 1957. március-május között kialakítja 
saját reform-tervezetét. 1957 nyarára viszont már kibontakozik az ellenállás, és 
az ellentábor, a magát mérsékeltnek nevező szárny már nem reformokról, csu
pán a szélsőségek lenyesegetéséről beszél. A képlékeny viszonyok között 1957 
tavaszán a vállalatok nem kaptak részletes tervet, csak összefoglaló mutatókat 
a termelési érték, nyereség, export stb. vonatkozásában. Végül is, ahogy az a 
reformok során legtöbbször történt, egyik álláspont sem győzedelmeskedett tel
jes mértékben, hanem az 1957-ben kialakult, átmeneti állapot kezdett megszi
lárdulni: a radikális reformok lekerültek a napirendről, viszont a korábbi ter
mék-mélységű tervezés sem tért vissza.

A gyakorlatban nagyon ellentmondásosan alakultak a dolgok, a reform igénye 
és az utasítás szelleme egyaránt jelen volt. Részleges reformlépések történtek, 
mint a kisipar, a magánszektor támogatása. Az állami vállalatok jó része azon
ban már „leszokott” az önállóságról, és a felsőbb utasításra várt, nem vállalva 
az önállósággal együttjáró döntési felelősséget. Az ellenreformerek szemében
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az azonnali korrekciók jelentették a reformot, a radikális reform, ahogy Béréi 
Andor megfogalmazta, „közgazdasági revízionizmus” lenne. Változatlanul 
fenntartják, hogy a tervet csak utasítással lehet teljesíteni, mert ha nem ezt a 
megoldást választjuk, akkor az visszalépés lenne a kapitalizmusba.

A politikai stabilizáció és a gazdasági konszolidáció nyomán elmúlik az a 
sokkhatás, ami a reform táptalaja volt, a változtatással szemben egyre inkább a 
stabilitási igény került előtérbe, és 1957. júniusában elvetik a radikális refor
mot.

C J 1957-1967
Ez az időszak a nem totális direkt utasításos rendszer időszaka. A reformot 
szervezeti megoldások helyettesítik, ami a vállalatok összevonásában, nagyvál
lalatok kialakításában követhető nyomon. A nagyvállalatok önállósága ugyan
akkor nőtt, a központi előírások száma csökkent. A szervezeti változás a válla
latok közötti döcögő kooperációt vállalaton belüli tervlebontással és szervezés
sel igyekezett feloldani.

A tervmutatók köre szűkült, az érték jellegű mutatók kerültek előtérbe, a köz
ponti tervezés minőségét pedig korszerű matematikai módszerekkel, számító
gépekkel próbálták javítani. Korlátozott nyereségérdekeltség jelent meg, de a 
rendszer a felsőbb szervek számára számtalan korrekciós lehetőséget biztosított 
és tág teret adott - mindkét félnek - az alkumechanizmusok számára is.

A reformgondolatok egy újabb hulláma már az 1960-1961 években kezd kibon
takozni (Hegedűs András). Liska Tibor egy 1963-as cikkben (Kritika és kon
cepció) megfogalmazza, hogy a szocialista társadalom sem közvetlen szükség
letre, hanem piacra termel, amiből következik az árutermelés kategóriáinak to
vábbélése és az árak szerepének biztosítása. A gazdaságot és a kormányzat ál
tal gyakorolt (irányított) funkciók jelentős részét is vállalkozási formában kell 
megszervezni, a vállalkozásokat pedig azok kezébe kell adni, akik azt a legha
tékonyabban képesek működtetni. Liska megfogalmazza a világpiaci bázisú ár
képzés és a világpiachoz csatlakozás szükségességét is.

Az 1960-as évek közepére a reformgondolatok kedvező talajra kezdenek talál
ni. A külpolitikai feltételek kedvezően változnak a Kelet és Nyugat közti fe
szült viszony enyhülése nyomán. Gazdaságilag az extenzív fejlesztés tartalékai 
kezdenek kimerülni, alacsony a termelékenység és gazdasági egyensúlyhiány 
lépett fel, ami reformlépésekre kényszeríti a politikai vezetést. 1963-ban Nyers 
Rezső immár a politikai vezetés felső régióiban is kritikát fogalmazott meg, a 
párt vezető szerve, a Központi Bizottság pedig 1965 novemberében elfogadta a
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reform alapkoncepcióját, ahol csíráiban még a szocialista piacgazdaság mo
dellje is megjelent.

DJ 1968-1971
1968-ban lépett át a magyar gazdaság a direkt utasításos rendszerből - szándé
kai szerint - az indirekt befolyásolási szisztémába. A tervutasításos rendszer és 
a kötelező tervmutatók megszűntek, deklarálásra került a vállalati önállóság és 
önfinanszírozás. A kialakított szabályozórendszer volt hivatott arra, hogy köz
vetítsen a népgazdasági terv és a vállalati terv között. Az árrendszer kötöttsége
it oldották, lehetővé tették a többcsatornás termékforgalmazást, ami együtt járt 
a gazdaság többszektorúságának elismerésével.

A reform azonban számos gyenge ponttal és szándékosan beépített „fékkel” 
rendelkezett. Ennél is fontosabbnak, sőt döntőnek bizonyult az, hogy a reform - 
ideológiai korlátok miatt, illetve a tervezett reform politikai-hatalmi elfogadta
tásának biztosítása érdekében - a gazdasági társadalmi rendszer egyes elemeit 
érintetlenül hagyta. A gazdaságpolitikai és gazdaságfejlesztési stratégia nem 
változott, változatlanul a mennyiségi növekedés és ezzel párhozamosan a sze
lekció hiánya jellemezte a gazdaságot. A legfontosabb "fék" azonban a szerve
zeti-irányítási intézményrendszer és a politikai struktúra változatlanul hagyása 
maradt. A fékek beiktatását az indokolta, hogy nem lehetett pontosan előre lát
ni a radikális változások hatását, viszont a gazdaság működőképességét, a tel
jes foglalkoztatást, az árak stabilitását stb. biztosítani kellett. Ezért az eredeti 
elképzelések szerint 1968 csak a reform első lépcsője lett volna, amelyet 1971- 
től egy második fokozat, a reform kiteljesedése követett volna.

A reformot bizonyos „illúziók” is jellemezték, arra vonatkozóan, hogy hogyan 
fognak a problémák és feszültségek megoldódni. így azt várták, hogy a piac ki
épülése ellensúlyozza a monopolhelyzeteket, a szerkezetváltás és teljesítmény
növelés gyorsan megvalósul a nyereségérdekeltség hatására, és a szervezeti 
rendszer ellenállása sem lesz erős. A gyakorlatban azonban a fékek és a stabili
zációs szempontok váltak egyre erőteljesebbé. Ezáltal a reform eredetileg ter
vezett második lépcsője, ami a „fékeket” engedte volna ki, már be sem indult. 
Az ár-, a bérreform és a szervezeti rendszer átalakításának igénye csupán bi
zottsági előkészítő munkálatokban és a szaksajtóban fogalmazódtak meg, a po
litikai-gazdasági döntéshozatal felső régióiban az ellenreformerek pozíciói en
nél erősebbnek bizonyultak.

EJ 1972-1979
Ez az időszak a reform visszarendeződése jegyében telik el. Ennek sajátossága 
- szemben más szocialista országok reform-törekvéseivel -, hogy sem a reform
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párti, sem a reform ellenes erők nem tudtak egyértelmű erőfölényt kiharcolni 
maguknak. Ezért nem lehetett folytatni a reformokat, de nem került sor radiká
lis - a direkt irányítást visszaállító - ellenreformra, teljes visszarendeződésre 
sem. A beépített fékek kiengedése, a reform kiteljesedése helyett a direkt rend
szer elemei kezdték lassító hatásukat éreztetni. Erre közvetlen lehetőséget az 
1971-es beruházási és import egyensúlyromlás teremtett. 1968 elveinek han
goztatása mellett visszarendeződés indul meg. A szabályozórendszer átalakítá
sa során az alkumechanizmusok és a kapcsolatorientált magatartási formák fel
erősödnek, ami a teljesítmény- és nyereségérdekeltséget tovább puhítja. A fo
kozódó egyensúlyromlást újabb és újabb adminisztratív intézkedésekkel, egye
di beavatkozásokkal próbálják kezelni, ami a további egyensúlyromlás és köz
ponti beavatkozás ördögi körét indítja el.

F J 1980-1984
Ez az időszak a gazdasági problémák kiéleződésének kora, amit sajátos kettős
ség jellemzett: a gazdaság kritikussá váló helyzeteiben felerősödtek a centrali
zációs törekvések és a kézi vezérlés, ugyanakkor reformlépések is történtek. 
1980-ban bevezették a versenyárrendszert, amely a világpiaci árakat próbálta 
modellezni, követni, 1981-ben megjelentek a leányvállalatok, 1982-ben meg
kezdődött a nagyvállalatok szétbontása és a kisvállalkozások, illetve vállalaton 
belüli ún. belső vállalkozások ösztönzése, amitől a hatékonyság javulását és a 
jövedelem-szerzési lehetőségek bővülését várták. 1983-ban újabb keresetszabá
lyozási kísérletek történtek, amitől a felesleges létszám leépítését, a termelé
kenység növekedését várták.

1984-ben a Központi Bizottság határozatot hozott a gazdaságirányítási rend
szer továbbfejlesztéséről, de a korábban említett kettősséget potenciálisan ez a 
határozat is magában foglalta. A reform-elképzelések között megjelentek a vál
lalati önkormányzat, az adóreform és a kétszintű bankrendszer elemei, de 
mindezeket változatlan tulajdonviszonyok, gazdaságpolitika és hierarchikus 
kapcsolatok mellett kívánták megvalósítani.

A gyakorlatilag 1979-től folyamatos szükségállapot nyomán az egyedi intézke
dések mellett megnőtt a pénzügyi irányítás és az árhivatal szerepe. Az operatív 
irányítás átcsúszott egy olyan megállapodásos rendszerbe, ahol a nagyvállalat
ok alkupozíciói végső soron javultak.

Az egyensúly-romlás, a teljesítmény-hiány és a likviditási problémák kénysze
rítő hatására átalakul a politikai prioritások rendszere, rangsora is. A politika 
először a növekedés mítoszáról, majd az árak stabilitásáról kénytelen lemonda
ni, majd - meghatározott keretek között - hajlandó elfogadni a jövedelmek dif
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ferenciálódását, hogy megőrizhessen olyan alappilléreket, mint a teljes foglal
koztatás, az állami tulajdon dominanciája és a politikai-hatalmi struktúra.

G ./1984-1989
Ez az időszak egy újabb fél-reformmal indul: a tulajdonosi jogok decentralizá
ciója nyomán megjelennek az önigazgató-önkormányzó vállalatok, vagyis a 
stratégiai tulajdonosi jogok többsége egy vállalaton belüli irányító testület - 
vállalati tanács, illetve a munkavállalók közgyűlése - kezébe kerül. Kialakítják 
a kétszintű bankrendszer alapjait is. A liberalizálásnak azonban nincs meg a 
kellő alapja és a gazdasági egyensúly egyre jobban felborul. Az a gazdasági 
rendszer, ami társadalmi támogatottságát addig főleg az életszínvonal emelésé
re épitette, kimerítette tartalékait. Ekkorra válik széles körben is egyre nyil
vánvalóbbá, hogy a részleges átalakítással - társadalmi reformok nélkül - tartós 
eredmények nem érhetők el.

1988-ban kerül bevezetésre a személyi jövedelemadó, a vállalkozási (társasági) 
nyereségadó, az általános forgalmi adó és lényeges lépések történtek a jövede
lemszabályozás és a pénz egységessé tétel szempontjából is. Elfogadásra kerül 
a társasági és átalakulási törvény, továbbá a tulajdon és tőkeértékelési kérdések 
is előtérbe kerülnek. Megfogalmazódik a szocialista piacgazdaság kialakításá
nak elve és lehetősége is, ami a piaci viszonyok elfogadását jelentette volna a 
tulajdonrendszer és a párt vezető szerepének fenntartása mellett.

A politikai változások azonban lesöpörték az asztalról ezeket az elképzelése
ket, és 1990-ben véglegessé vált, hogy az ország gazdasági berendezkedése a 
piaci szisztémán alapuló lesz.

4.6 Reformok és tranzíció

Először is azt kell tisztáznunk, hogy mit értünk reform és tranzíció alatt. Re
formnak nevezzük azt a központilag vezérelt és irányított folyamatot, amelynek 
során a tervgazdasági vagy a piacgazdasági szisztémán belül az egyik altípus
ból a másikba lépünk. A tranzíció során pedig a rendszer egésze változik, va
gyis a piacgazdasági szisztémából a tervgazdaságiba vagy a tervgazdasági 
rendszerből a piacgazdaságiba lépünk át. Fontos és lényeges, hogy mind a re
form, mind a tranzíció központilag vezérelt: ez az, ami megkülönbözteti a for
radalomtól.

A reformok esetében a rendszer részelemeinek cseréjéről, racionalizálásról 
beszélhetünk. Kérdéses és kritikus pont, hogy az egyes részintézkedések ösz- 
szessége mikor éri el azt a küszöböt, amikortól azt mondjuk, hogy a gazdaság
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átlendült az egyik altípusból a másikba. A tervgazdaságok esetében reformnak 
az indirekt befolyásolásos, vagy a szocialista piacgazdaság irányába tett lépé
sek sorozatát nevezzük, míg az utasításos elemek erősítésének a folyamata a 
visszarendeződés. Általában a piacgazdaságoknál is a liberális piacgazdaság 
elemeinek erősödését értjük gazdasági reform alatt, míg a szociális elemek erő
södése társadalmi-politikai reformok eredménye.

A tervgazdaságból a piacgazdaságba való tranzíció vagy átmenet legfontosabb 
tisztázandó kérdése általában az, hogy honnan hová akarunk eljutni, és ehhez 
milyen eszközök állnak rendelkezésre. Magyarországon alkotmányunkban rög
zített, hogy célunk a szociális piacgazdaság megteremtése. Ezzel kapcsolatban 
a probléma az, hogy nem igazán tisztázott (de egzakt módon egyszer s minden
korra valószínűleg nem is tisztázható) mit is értünk, (mit is értettek a törvény
hozók) szociális piacgazdaság alatt. Az állami beavatkozás és befolyás határai 
jelenleg képlékenyek, és ennek alapján Magyarország nem sorolható be egyér
telműen egyik altípusba sem: a liberális, a jóléti vagy a szociális piacgazdaság 
elemei egyaránt fellelhetők.

Nézzük meg a továbbiakban a gazdasági átmenet legfontosabb lépéseit és prob
lematikáját.

• A makrogazdasági stabilizáció lépései során történik a piacgazdaság 
szempontjából fontos szabad árképzési mechanizmus kialakulása, a hi
ánygazdaság felszámolása és a kereslettúlsúlyos gazdaságból a kínálat
túlsúlyos gazdaságba történő átmenet. A makrogazdasági lépések közé 
sorolható még a valutakonvertibilitás megteremtése és a költségvetési 
deficit megszüntetése, vagy legalábbis kezelhető szintre csökkentése.

• A privatizáció lépései mutatják talán a leglátványosabban az elmozdu
lást a piacgazdaság irányába. Privatizáció alatt értjük a magántulajdon 
térnyerését az állami tulajdon rovására, történjen az állami tulajdon el
adásával vagy új magántulajdonú vállalatok alapításával. A nyugati pi
acgazdaságokban még sokszor ide értik azon deregulációs és liberalizá
ciós lépéseket is, amelynek során az állam döntési, befolyásolási lehető
ségei csökkennek.

• A szerkezetváltás egy olyan komplex folyamat, ami maga is három dol
got takar. Egyrészt szerkezetváltás a gazdasági szerkezet átalakítása, a 
gazdasági ágak relatív arányának változtatása, egyes iparágak - nehéz
ipar, bányászat, gépgyártás stb. - részarányának csökkentése és más ipar
ágak - pl. a szolgáltatások - térnyerése. A szerkezetváltás másik része a 
versenygazdaság követelményeivel összhangban a monopolszerkezet le
bontása a deregulációs és liberalizációs lépések nyomán. A szerkezetvál
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tási követelmények harmadik csoportját a mikrogazdasági szerkezetvál
tás adja, ami a piacgazdasággal konform magatartásformák - a tulajdo
nosi tudat, a fogyasztókra történő odafigyelés, a tartósan a vállalkozás
ból élés - meghonosítását, elterjedését jelenti a vállalkozáson belül.

Nem kétséges, hogy a gazdasági átmenet nehéz és áldozatokat követelő folya
mat. A gazdaság teljesítménye csökken, a szociális feszültségek kiéleződnek, a 
múlttól örökölt eszközök, módszerek részlegesen tovább élnek, a privatizáció 
során többé-kevésbé elkerülhetetlen a korrupció megjelenése, és a szociális 
rendszer átalakítása is súlyos problémák forrása lehet, hogy csak néhányat em
lítsünk a gondok közül.

A vállalatok piacgazdasági magatartásának kialakulását pedig a vállalati moz
gásteret és döntési sávot szűkítő adórendszer, a magas kamatlábak, az infláció 
és a vállalkozásokkal szembeni gyanakvás, - a másik oldalról pedig az átmeneti 
helyzettel való „vadkapitalista” visszaélés gátolta.

4.7 Tulajdonreform és privatizáció

A szocialista gazdasági rendszerekben a termelési eszközök döntő többsége ál
lami tulajdonban van. Ez egyáltalán nem véletlen: az állami tulajdon része és 
feltétele a hierarchikus modelleknek, alapvetően ez biztosítja a politikai hata
lom gazdasági alátámasztását. Az állam „egyeduralkodó” tulajdonos akar len
ni, hogy ezen keresztül is birtokolni és gyakorolni tudja a tulajdonos jogait: az 
irányításnak, a beruházásra, termelésre és általában az üzletpolitikára vonatko
zó stratégiai döntések meghozatalának, a vezetők megválasztásának, a vállalat 
jövedelme fölötti rendelkezésnek a jogát.

A tervgazdaságban az állam tehát döntő gazdasági hatalommal rendelkezik, tu
lajdonosként léphet föl a gazdaság minden szférájában. Ugyanakkor azt is látni 
kell, hogy közgazdasági értelemben az állam "rossz tulajdonos", nem képes ra
cionális tulajdonosként viselkedni. Az államapparátusban nem jelenik meg egy 
"megszemélyesíthető" és döntéseiért felelősséggel is tartozó, kontrollálható tu
lajdonos. Döntéseiben ezért nem gazdasági hatékonysági célok vezérlik, hanem 
naturális, formális egyensúlyi és bürokratikus hatalmi szempontok. Ez érthető 
is, hiszen az államigazgatás nem a tulajdonlás szempontjai szerint szerveződik, 
nincs meg ehhez a megfelelő szakértelme, mechanizmusa és érdekeltsége. A 
piacgazdaság viszont a tulajdon, a tőke racionális működtetését igényli és felté
telezi, ami - az előzőek szerint - állami tulajdon mellett nem, hanem csakis a 
magántulajdonra, "természetes" tulajdonosokra építve képzelhető el.
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Természetes tulajdonosnak azokat tekintjük, akik saját tőkéjüket fektették be 
egy üzleti vállalkozásba, jövőbeli egzisztenciájuk ennek hozamától függ, és 
vállalniuk, viselniük kell az ezzel járó kockázatot is. Ezért egy ilyen tulajdo
nosnak elemi érdeke a vállalkozás hatékonysága, a befektetés megtérülése. Ezt 
megköveteli, kikényszeríti egyrészt közvetlen a vállalat irányítójaként, más
részt közvetve, úgy, hogy kivonja tőkéjét (pl. eladja részvényeit), ha a hozamot 
nem tartja megfelelőnek, illetve átcsoportosítja a tőkéjét arra a területre, ahol 
jobb megtérülést remél. A magántulajdon ezáltal segíti elő a gazdaság rugal
masságát és magas teljesítmény-szintjét.

A tulajdonreform célja ennek alapján a tulajdonviszonyok gyökeres átalakítá
sa. az állami tulajdon helyett a magántulajdon döntő súlyának elérése. Ez vég
bemehet automatikusan is azáltal, hogy a magas hatékonyságú magántulajdon 
egyre terjeszkedik és az alacsony hatékonyságú állami tulajdon visszaszorul. 
Ugyanakkor ez egy viszonylag lassú folyamat, és önmagában még nem ad 
megoldást a kiterjedt állami tulajdon alacsony hatékonyságára és piac-zavaró 
jelenlétére, hatására vonatkozóan. Ezért van szükség a privatizációra, vagyis 
az állami tulajdon tudatos lebontására és átadására a természetes tulajdonosok
nak.

Ez a folyamat hazánkban is megindult a rendszerváltás után a kilencvenes évek 
elején, jelentős eredményeket ért el, de sok ellentmondást is tartalmaz, hatása 
és megítélése a társadalmi és szakmai viták egyik központi kérdése. Kezdetben 
inkább a ^spontán” privatizáció jellemezte, amelyben a vállalatok (vállalati 
vezetők) maguk igyekeztek tulajdonosokat toborozni. Ezt sokan azért ellenzik, 
mert visszaélésekre ad/hat/ott lehetőséget a vagyonérték eltorzításával és a le
endő tulajdonos "szubjektív", vállalati és vezetői érdekeknek megfelelő kivá
lasztásával.

Később a „centralizált” (központilag irányított és ellenőrzött) privatizáció vált 
meghatározóvá: ezzel jórészt ellensúlyozhatok a spontán privatizáció negatí
vumai, de (potenciális) veszélyt jelentett a folyamat lelassulása és bürokrati
kussá válása, a szakmai információk és szempontok hiánya, a kormányzati 
(költségvetési és politikai) érdekek túlsúlya.

A kilencvenes évek első felében a külföldi tőke beáramlása, külföldi tulajdonú 
társaságok illetve vegyes vállalatok létrehozása játszotta a vezető szerepet, 
majd a különböző kedvezményes privatizációs technikák elterjedésével a hang
súly eltolódott a belföldi vállalkozók, magánszemélyek tulajdonhoz juttatása 
felé. Az ezredfordulón a privatizáció utolsó szakaszába lépett, ahol a nagyszol
gáltatók - energia, telekommunikáció, telefon - elsősorban külföldi tulajdono
soknak történő értékesítése, és a még meglevő mintegy 1000-1500, döntő mér
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tékben kis- és közepes méretű, sokszor veszteséges vállalat kedvezményes, 
meghatározóan belföldi értékesítése folyik. Befejeződik a bankszektor privati
zációja is, a külföldi befektetők dominanciája valószínűleg itt is érvényesülni 
fog. Az ezredfordulót követő első évtized felére már csak kevés nagy -  több
nyire igen jelentős költségvetési támogatást felemésztő -  szolgáltató magán
kézbe adása maradt, valamint az a vita, hogy a jelentős nemzeti értékeket hor
dozó cégek közül szabad-e még továbbiakat kiadni az állami kézből.

r

4.8 Állam versus piac

Felmerülhet a kérdés, miért is van szükség állami beavatkozásra? Elsősorban 
azért, mert önmagában a piac szabad erőinek érvényre jutása még a tökéletes 
verseny érvényesülése mellett is számos olyan problémát okoz, mint a jöve
delmi egyenlőtlenségek, a munkanélküliség, vagy a gazdaság ciklikus hullám
zása, amelyek kiváltják az „ellenreakciót”, azaz valamilyen fajta központi, ál
lami beavatkozást.

4.8.1 Az állam szerepe a piacgazdaságban

A Samuelson-Nordhaus5 könyv három kormányzati funkciót - hatékonyság, 
igazságosság, stabilitás - emel ki, mint az állami beavatkozás fő okait. A haté
konysági célú beavatkozás ebben az esetben a piaci tökéletlenségekkel (markét 
failures) - a monopóliumokkal, az extemáliákkal és a közjavakkal - van össze
függésben; az igazságosság - a piaci elosztás korrekciójaként - a jövedelmek 
újraelosztását jelenti. A gazdasági stabilitás alatt pedig az alapvető 
makroökonómiai célok (magas kibocsátás, alacsony munkanélküliség és inflá
ció, külkereskedelmi egyensúly stb.) képviselete értendő.

Az állami beavatkozás okaként a Mikroökonómia jegyzet is négy tényezőt jelöl 
meg6:

a) A piaci mechanizmus nem kielégítő működése, ami alatt a monopóliu
mok, extemáliák, közjavak hármas problémája értendő.

b) A jövedelemelosztás és a tulajdonviszonyok változtatása.
c) Az állami gazdaságpolitika képviselete.
d) A gazdaságon kívüli állami funkciók ellátása.

Végeredményben az állami beavatkozás döntő okaként az jelölhető meg, hogy 
a piac önmagában, szabadon hagyva nem képes jól működni. Előfordulnak

5 Samuelson-Nordhaus (1988): Közgazdaságtan, KJK. Bp.
6 Mikroökonómia (1989), szerkesztette Kopányi Mihály; Economix, Bp.; 468-471. old.



88 4. A gazdasági rendszerek és az állam szerepe

monopolhelvzetek. és a monopolhelyzetből származó erőfölénnyel történő 
visszaélés közvetlenül károsíthatja a fogyasztókat. A gazdaságban gyakori az 
is, hogy az egyik vállalat vagy egyén termelése, fogyasztása hatással van má
sok termelésére, fogyasztására, azaz extemáliák léteznek. Egy erőmű pl. szeny- 
nyezőanyagot bocsát ki, ami a környéken lakók esetében az egészség károso
dáshoz vezethet (negatív extemália). Máskor, pl. az oktatás esetében a nagyobb 
szakismeret, több tudás nem csupán az adott illetőt teszi értékesebbé, hanem a 
környezetében dolgozók, élők körülményeit is javíthatja (pozitív extemália). 
Vannak olyan esetek is, amikor egy újabb egyén fogyasztása az adott jószágból 
egyáltalán nem csökkenti a már fogyasztók fogyasztási szintjét. Ezek a közja
vak. Ilyen pl. a Samuelson által hozott példa, a világítótorony, (ha egy újabb 
hajó is használja a világítótornyot, az nem csökkenti a többieknek jutó fény 
mennyiségét), a közvilágítás, az utak (kisebb megszorítással), a rádió vagy te
levízió-közvetítés. Ekkor a piac által diktált hatékony ár zéró, hiszen a határ- 
költség nullával egyenlő.

A monopóliumok, az extemáliák és a közjavak léte az erőforrások nem haté
kony elosztásához vezet, és ez igazolhatja a nem-piaci -  állami, központi -  be
avatkozást.

f

Az állami beavatkozás legfontosabb területei között tartjuk számon a munka- 
nélküliség és az infláció elleni harcot. A jövedelmi és regionális egyenlőtlen
ségek társadalmilag sokszor elviselhetetlenül magas mértéke is arra ösztönzi az 
államot, hogy lépéseket tegyen ezek csökkentésére. A piac erőinek szabad mű
ködése során -  elsősorban a szegényebb országokban -  jelentős különbségek 
alakultak ki az életszínvonalban. Az egyenlőtlenségek fokozódása különösen 
akkor okoz problémát, ha egyes rétegek gazdagodása más jelentős csoportok 
életszínvonalának visszaesése mellett megy végbe.

A szabályozás (állami beavatkozás) magyarázatának más elméletei is léteznek 
(Djankov et al 2000):

• Pigou a szabályozás, mint közösségi érdek elmélete szerint a szabályo
zatlanul hagyott piacokon gyakoriak a piaci hibák a monopóliumok ki
alakulásától az extemáliák létezéséig. A kormányzatnak a társadalmi ha
tékonyság növelése érdekében védenie kell a közérdeket. Pigou logikája 
alapján a szabályozás csökkenti a piaci hibák kialakulását és növeli a 
társadalmi hatékonyságot.

• A közösségi választások elmélete másként tekint a szabályozásra. Stigler 
szerint a szabályozás igénye éppen a szabályozott iparágtól érkezik, és 
elsősorban az ő érdekeiket szolgálja azáltal, hogy plusz járadékhoz jus
sanak. A magasabb belépési korlátok, a szigorúbb szabályozás ennek
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következtében a már piacon levők monopolhelyzetét erősíti, nem pedig a 
közérdeket képviseli.

• Az úgynevezett díjkifizetési hely (tollbooth) elmélet szerint a szabályo
zás a politikusok és a bürokraták érdekeit szolgálja. A politikusok azért 
hoznak törvényeket és szabályokat, hogy a visszautasítás erejével fenye
getve vesztegetési pénzek kifizetésére kényszerítsék az engedélyek meg
szerzőit. A szabályozás a korrupció által eltorzított politika miatt nem 
hatékony. Mind a közösségi választások mind díjkifizetési hely elmélete 
szerint a növekvő szabályozás csökkenő piaci versennyel jár.

A fenti három elmélet gyakorlati vizsgálata inkább a közösségi választások és a 
díjkifizetési hely elméletek állításait támasztják alá: a szigorúbb szabályozás 
sehol sem vezetett magasabb minőségű termeléshez, kevesebb környezeti 
szennyezéshez vagy jobb egészségügyi helyzethez.

4.8.2 Az állami beavatkozás eszközei

Az állam arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel korrigálja, 
módosítsa vagy kiküszöbölje a piac működéséből származó hibákat és hiányos
ságokat, és így feleljen meg a társadalom elvárásainak.

Az állami eszközöket többféleképpen csoportosíthatjuk.

A) Funkcionális elv alapján
-  A legáltalánosabb kategória a gazdaságpolitika (monetáris és fiskális politi

ka), ami a makrogazdasági célokat - növekedés, infláció, munkanélküliség, 
költségvetési bevételek és kiadások, külgazdasági egyensúly -, és természe
tesen az ezeket befolyásoló eszközöket tartalmazza.

-  Sokszor a gazdaságpolitika részeként kezelik - bár attól megkülönböztető 
jegyekkel rendelkeznek - az egyes ágazati politikákat, mint az iparpolitika, 
agrárpolitika, közlekedéspolitika vagy a regionális politika. Ezek az egyes 
gazdasági ágazatokra, területekre vonatkozó részletesebb, konkrétabb, sok
szor hosszú távú célok és eszközök együttesét jelentik.

-  Az üzleti élet egészét közvetlenül határozza meg a versenypolitika, amely a 
vállalkozások alapítását, működését és megszűnését (megszüntetését), to
vábbá az ezek során alkalmazott elveket, preferenciákat határozza meg..

B) A pénz szerepe szerint megkülönböztethetünk
-  pénzügyi eszközöket: a monetáris politika eszközei (a pénzmennyiség sza

bályozása), továbbá az adó és a kamatpolitika, illetve
-  nem pénzügyi eszközöket: például a vállalakozás szakmai képesítéshez kö

tött engedélyezése, minőség és szabvány előírása és a betartás kötelezettsé
ge, árelőírások stb.
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C) A norinativitás alapján beszélhetünk
-  normatív eszközökről, amelyek egyformán, egyenlő mértékben érvényesek 

minden vállalakozásra. Ezek verseny-semlegesek, hiszen nem tesznek kü
lönbséget a különböző területeken működő és különböző méretű, tulajdonú 
vállalkozások között, illetve

-  szelektív (nem normatív) eszközökről, amelyek eltérő (szándékosan eltérő) 
helyzetbe hozzák a különböző vállalatokat. A piacgazdaságokban az a kí
vánatos, hogy a normatív, piackonform eszközök határozzák meg alapvető
en a piac és a gazdaság működését, és a nem normatív eszközök lehetőleg 
csak a szükséges korrekciós szerepet játsszák. Ez a kívánalom azonban a 
gyakorlatban sokszor nem érvényesül. Valaki vagy valakik mindig veszíte
nek a piac szabad működése során, ami ahhoz vezet, hogy ezen személyek, 
csoportok a méltányosságra hivatkozva valamilyen állami beavatkozást 
akarnak.

D) A támogatás iránya szerint az eszközök
-  támogatóak: A legfontosabb támogatások egyes ágazatokra (pl. mezőgaz

daság), bizonyos, valamilyen szempontból fontos (pl. kezdő) vállalatokra 
vagy pl. külföldi befektetőkre vonatkoznak. A támogatás változatos for
mákban történhet, mint pl. a dotációk, szubvenciók, adóelengedések, mi
nimum vagy maximum ár meghatározása, kedvező vámok stb. Az állami 
támogatások döntő részét azonban a közjavakhoz nyújtott pénzösszegek te
szik ki, mint pl. az oktatás, a közbiztonság, az infrastruktúra jó része stb.

-  és korlátozóak: A legfontosabb korlátozások a versenypolitikához köthe
tők. Ezek közül is kiemelkedik a monopóliumok szabályozása, az ármaxi
malizálás, a kötelező kvóta meghatározása, az egyesülések korlátozása - 
összefoglalva a tisztességtelen piaci magatartás szabályozása. Gyakoriak a 
korlátozások a negatív extemáliák esetében, amikor a szennyezés kibocsá
tását szabályozzák, vagy a környezetre káros anyagok megsemmisítését ír
ják elő. A korlátozó eszközök közé sorolhatók a szabvány és minőségi kö
telezettségek, vámszabályok is.

E) Végül az eszközök a formalizáltság szerint lehetnek
-  formálisak: A formális eszközök azok, amelyek jogszabályok, törvények, 

utasítások formájában rögzítve vannak és személytelenül korlátoznak, 
szankcionálnak vagy biztosítanak lehetőségeket.

-  és informálisak, amelyek nem leírt, rögzített szabályokon, hanem szemé
lyes kapcsolatokon, lobbykon, egyedi elvárásokon, illetve alkukon alapul
nak. Pl. egy állami tulajdonú vállalat termékének ára maximalizált, ami 
törvényben meghatározott (formális szabály). Ugyanakkor az illető kor
mány azt tartaná ildomosnak, ha a jó társadalmi közérzet fokozására való
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tekintettel ez az ár alacsonyabb lenne, mint a maximum, ahogy azt a válla
lat szeretné. Hogy ezt elérjék, „leszólnak” a minisztériumból, hogy mit is 
tartanának kívánatosnak (informális szabályozás). Az informális szabályo
zás minden gazdaságban létezik, akkor okozhat problémákat, ha túlságosan 
előtérbe kerülnek, mert aláássák a piaci elveket, és a korrupció melegágyát 
is jelenthetik.

4.8.3 A központi beavatkozások következményei

Önmagában az a tény, hogy a piac sok esetben nem képes hatékonyan működni 
vagy megfelelni minden tekintetben a társadalmi várakozásoknak, még nem je
lenti azt, hogy az államnak feltétlenül be is kell avatkoznia a gazdaságba, vagy 
hogy el kell vetni a piaci szisztémát. Ehhez a másik oldalt, a beavatkozások 
következményeit, hibáit is meg kell vizsgálni.

Az állami beavatkozás hívei szerint a jóléti állam képes a piaci hibák, az egyé
ni és társadalmi költség-haszon viszonyok felmérésére és ennek megfelelően 
megtalálja a megfelelő eszközöket a társadalmi jólét maximalizálásához. A jó
léti közgazdaságtannak ezen feltevéséből a társadalmi jóléti függvény meg- 
szerkeszthetőségének tétele következik.

Ez a tétel több oldalról is támadható. Stigler7 szerint az alapvető probléma az, 
hogy megválaszolatlan az a kérdés, egyáltalán milyen típusú gazdasági tevé
kenységek esetében mondanak csődöt a piaci mechanizmusok, és mikor dönt 
rosszul az egyén hézagos ismeretei miatt. így nyilván tévesek lesznek azok a 
beavatkozások, amelyek ezekre a nem tisztázott elvekre és információs hibákra 
épülnek.

Az állami beavatkozáshoz nyilvánvalóan testületeket, bizottságokat, kormány- 
szerveket, minisztériumokat, pénzügyi szerveket stb. kell létrehozni, amelyek 
különböző törvényekkel, rendeletekkel, utasításokkal, pénzügyi és nem pénz
ügyi, formális és informális eszközökkel próbálják meg kiküszöbölni a hiá
nyosságokat és a megfelelő irányba terelni a gazdaságot. Az államnak ez a te
vékenysége természetesen nem költség nélküli. Egyrészről tehát az állami be
avatkozás során mérlegelni kell azt, hogy mennyi is az a kár, ami a piac szabad 
működése során felmerül, és mennyibe kerül ennek a megszüntetése.

Felmerül azonban az a kérdés, hogy vajon az állami beavatkozás nyomán meg
szüntethető-e az adott probléma, vagy milyen nemkívánatos következményei 
lesznek az illető szabályozásnak. A piaci struktúra befolyásolására irányuló ál
lami szabályozás következtében az érintettek magatartása is módosul. így pél

7 Stigler, George (1989): Piac és állami szabályozás KJK. Bp
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dául a magas adó- és járadékíerhek arra ösztönözhetnek egyes vállalatokat, 
hogy kibújjanak a fizetési kötelezettségek alól, így elképzelhető, hogy az adó
bevételek az emelés mellett is csökkennek.

A nem várt vagy másodlagos hatások figyelembe vétele a gazdaságpolitikai cé
lok hierarchiájának kijelölése során különösen fontos. Ezen célok mindegyiké
nek megvalósítása ugyanis lehetetlen az eszközök szűkössége miatt. Az egyik 
cél (vagy a célok egy csoportjának) a középpontba állítása a többiek kárára tör
ténik. Az infláció és a munkanélküliség közötti - bizonyára jól ismert - kapcso
lat erre csak egy példa. (Ha a munkanélküliség csökkentését akarjuk elérni és 
fokozzuk az állami kiadásokat, akkor az infláció növekszik és vica versa.) Má
sik gyakori dilemma a gazdasági növekedés versus költségvetési deficit prob
lémája. A költségvetési kiadások és kormányzati megrendelések fokozása a 
termelés felfutását és így gazdasági növekedést eredményezhet. A másik oldal
ról azonban a költségvetési deficit felduzzadása az adók növekedését és a fo
gyasztás csökkenését, illetve magas kamatlábakat és a beruházások visszaesé
sét vonhatja maga után.

Különösen a korlátozó eszközök alkalmazása járhat nem várt következmé
nyekkel. Pl. egy adott iparágba való belépés korlátozása mesterséges monopol- 
helyzetet teremthet, az importkvóták léte pedig az importálási engedéllyel ren
delkezőket hozza kedvező helyzetbe a többiek és a fogyasztók rovására, akik 
emiatt kénytelenek magasabb árat fizetni. Az eredeti cél ugyanakkor éppen a 
fogyasztók vagy az adott iparág védelme lett volna. Az egyes foglalkozások 
gyakorlásához szükséges képzettségek, vizsgák előírása, a szakmaspecifikus 
kötelezettségek is korlátozzák az adott szakmát gyakorlók számát. így ennek 
nyomán a már szakmái gyakorlók kvázi monopolhelyzetben növelhetik jöve
delmüket. Jó példák erre az ügyvédi kamarák, vagy a taxik esetében a kiadott 
engedélyek számának a korlátozása.

A korlátozó szabályok léte arra ösztönözhet cégeket, hogy maguk keressék a 
számukra kedvező (külön) szabályozást és korlátozást, ezáltal mintegy járadé
kot élvezzenek a korlátozás nyomán keletkező pluszjövedelemből. Ezt nevez
zük járadékkeresésnek (rent seeking).

A szabályozás egy további kritikus pontja, hogy vajon elegendő információ áll- 
e rendelkezésre ahhoz, hogy hatékony legyen a beavatkozás. Ez a probléma 
leggyakrabban a monopóliumok és az extemáliák esetében merül fel. Ha az ál
lami hatóságok a monopóliumot arra kényszerítik, hogy az ár egyenlő határ- 
költség szinten termeljen, a monopólium abban lesz érdekelt, hogy tényleges 
költségeinél magasabb költséget mutasson ki. Tekintve, hogy a monopólium
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mindig több és jobb információval és lehetőséggel rendelkezik, mint a felettes 
hatóság, az eredeti kormányzati cél gyakran nem teljesül.

Sokszor kritizált a másik, széles körben alkalmazott állami beavatkozási forma, 
az illető vállalat köztulajdonba vétele (államosítás) is. A monopolár ugyan le
het, hogy mérsékelhető, de az állami vállalatok természetüknél fogva kényel
mesebbek, mint magánkézben levő társaik. Ami az egyik oldalon nyereség - 
csökkenő ár -, az a másik oldalon veszteség, mint a hatékonyság vagy innová
ciós készség visszaesése, esetleg támogatási igény felmerülése.

Egyes állami szervek a szabályozás hatástalanságát úgy érzékelik, hogy bizto
san az illető szabály nem elég konkrét, nem elég részletes megfogalmazása 
okozza a problémát. így újabb és újabb szabályokat készítenek, ami nem ritkán 
nem a szabályozás hatékonyságát javítja, hanem csak a bürokráciát növeli. Ha 
ráadásul több intézmény, szerv, bizottság akarja szabályozni ugyanazt a dolgot, 
akkor ezen szabályok sokszor ellent is mondanak egymásnak, ami csak az illető 
szabályozandó vállalat mozgásterét növeli.

Ezen szabályozási gyakorlat hatástalanságát felismerve a fejlett piacgazdasá
gokban a 80-as évektől törekedtek arra, hogy deregulálják a gazdaságot, így 
növelve a piaci koordináció szerepét. Semmiképpen nem beszélhetünk azonban 
ma arról, hogy a kormányzatok beavatkozásai az „éjjeliőr” szerepére korláto
zódnának.
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4. 9 Összefoglalás

Ebben a fejezetben a gazdaság külső környezetét és belső kapcsolatrendszerét, 
a gazdasági szereplők magatartását is alapvetően meghatározó gazdaságirányí
tási rendszereket tekintettük át. Bemutattuk először is a koordinációs rendsze
rek elvi modelljeit (ideáltípusait) és az egyes típusok formaválasztékának leg
fontosabb elemeit, azok társadalmi-politikai hátterét, működési jellemzőit, elő
nyös és hátrányos vonásait. A célunk ezzel nem pusztán, nem is elsősorban a 
lexikális ismeretközlés volt, hanem az, hogy lehetővé tegyük ezek társadalmi 
és gazdasági alapú megítélését, értékelését. Lényegében ugyanezért követtük 
végig nagy vonalakban a magyar gazdaságirányítási rendszer elmúlt több, mint 
fél évszázados fejlődéstörténetét.

A fejezetet végül egy további „örök” dilemma felvetésével zártuk: indokolt-e 
az állam beavatkozása a piaci mechanizmusokba? Ha igen miért, és milyen 
módon teheti ezt meg, és milyen társadalmi és gazdasági előnyök és/vagy hát
rányok következnek a beavatkozásból, vagy azok elmaradásából. Az, hogy va
lamilyen mértékű állami jelenlétre mindig szükség van, az elég egyértelmű. A 
mérték és forma az, ami nem ilyen egyértelmű, újra és újra vitákat gerjeszt.

L
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Mivel a vállalat konkrét formája adja meg a tevékenység adott -  bizonyos 
szempontból külsődleges meghatározottságú -  szervezeti kereteit, a vállalkozás 
jelene és jövője számára fontos kérdés, hogy milyen keretek között működik, 
kialakítható-e az a szervezeti forma, amelyik a legjobban igazodik a vállalko
zás jellegéhez, a legjobban szolgálja a vállalkozás célszerű működését. A szer
vezeti típus megválasztásánál ugyanis azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy minden szervezeti típus sajátos jellemzőkkel, előnyökkel és hátrányokkal 
rendelkezik, a jellemzőket (alapvető irányítási, szervezeti, jogi paramétereket 
és mechanizmusokat) pedig törvények és rendeletek szabályozzák.

A szervezeti forma -  többek között -  meghatározza

• A tulajdonlás módját, a tulajdonos jogait és lehetőségeit
• A társas vállalkozás megszervezésének lehetőségeit (tőke és/vagy sze

mélyegyesítés, - bevonás)
• A tulajdonosok felelősségi viszonyait (korlátlan, egyetemleges, illetve 

korlátolt)
• A belső döntéshozatal, vállalat-kormányzás szervezeti kereteit, a szerve

zetek jogosítványait
• A piaci biztonság kereteit, a kisebbségi tulajdonosok, az üzleti partnerek, 

hitelezők védelmét
• A szervezeti változások lehetőségeit stb.

Ebből ugyanakkor az is következik, hogy a szervezeti forma megválasztása 
kulcsfontosságú, mert jelentős hatást gyakorol a vállalat felelősségi viszonyaira 
(és így a tőkepiaci megítélésére), belső kormányzására, működési és kapcsolati 
folyamataira, ezen keresztül a rugalmasságra, adaptivitásra, eredményességre. 
Másik oldalról viszont a szervezeti formát annyiban „csak” másodlagosnak, a 
vállalkozást szolgáló, annak alárendelt eszköznek tekintjük, amelyik nem lehet 
örök és öntörvényű, vagyis forma-választékával és változtatásával rugalmasan 
kell hogy igazodjon a célokhoz, a tevékenység jellegéhez és körülményeihez.

Vagyis egyik oldalról ki lehet és ki kell választani az adott vállalkozáshoz leg
inkább illeszkedő szervezeti típust, de ezt követően az adott típus már önálló 
életre kel, saját jogszabályban előírt jellemzői szerint kell hogy működjön, 
(függetlenül a vállalkozás pillanatnyi igényeitől). A „legjobb” szervezeti típus 
meghatározásánál pedig bizonyos mértékig minden vállalkozás kényszerhely
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zetben van, mert a választás nem kötetlen: először is csak az előre meghatáro
zott. jogszabályban definiált típusok közül lehet választani, másrészt ezen belül 
is korlátozza a döntés szabadságát a jelenlegi szervezeti típus, a tulajdonforma, 
illetve az egyes szervezeti formák saját feltételrendszere, alkalmazási lehetősé
ge.

A választandó szervezeti típusnak, tehát meg kell felelnie egyik oldalról a jog
szabályi követelményeknek, másik oldalról pedig a tervezett tevékenységnek, 
illetve gazdálkodásnak. Az 5-1. ábrán az üzleti élet jellemző szervezeti típusait 
foglaljuk össze, majd ebben a fejezetben az egyes szervezeti típusok legfonto
sabb specifikumait mutatjuk be és tárgyaljuk. Megemlítjük azokat az új típuso
kat is, melyek a társas vállalkozások körében az Európai Uniós csatlakozással 
jöttek létre.

5-1. ábra: A vállalatok szervezeti típusválasztéka
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5.1 Az egyéni vállalkozás

Az egyéni vállalkozás1 (Ev) a természetes személyek gazdasági tevékenysége. 
Egyéni vállalkozás alapítására a belföldi természetes személy jogosult, de -  
meghatározott feltételekkel -  külföldi állampolgár is lehet egyéni vállalkozó. A 
gazdasági tevékenység valamilyen Üzletszerűen -  ellenérték fejében, nyereség- 
és vagyonszerzés céljából, rendszeresen -  folytatott termelő vagy szolgáltató 
tevékenység lehet. A törvény erre vonatkozóan nem határoz meg semmilyen 
méretbeli megkötöttséget, nincs tevékenységi kötelezettség sem, (vagyis szüne
teltethető).

Az egyéni vállalkozás létesítése, működtetése alanyi jog, kevés (minimális) ki
záró feltétellel. Alapfeltétel az állandó lakhely, az adott személy cselekvőké
pessége, illetve az hogy ne merüljön fel kizáró ok. A törvény kizárja azt a sze
mélyt:

- akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselek
mény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, akit 
egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtan
dó szabadságvesztésre ítéltek,

-  akit valamely foglalkozástól eltiltottak (az ítélet hatálya alatt, az abban 
megjelölt tevékenységre), aki egyéb, jogszabályban meghatározott, a te
vékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik,

- aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja (mert a korlátlan fele
lősség a hitelezők védelmében nem halmozható),

-  akinek korábban kiadott vállalkozói igazolványát tartozásai miatt vissza
vonták (a tartozás kiegyenlítéséig).

Egyéni vállalkozást -  egyszerű bejelentés alapján megszerezhető -  vállalkozói 
igazolvány birtokában lehet folytatni, (kivéve a mezőgazdasági termelést és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatást. Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. 
életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságá
ban mezőgazdasági termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat. A 
mezőgazdasági őstermelőnek őstermelői igazolványt kell vezetnie a tevékeny
ségéből származó bevétele, jövedelme igazolására, ez azonban nem tekinthető 
vállalkozói igazolványnak.).

A vállalkozói igazolványt a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyző
je adja ki. A hozzájárulás csak jogszabályba ütközés, a kizáró okok megléte

1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról
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esetén tagadható meg, egyébként az önkormányzatnak nincs mérlegelési joga. 
(Vagyis törvényességi, és nem szakmai felügyeletet lát el.)

Az egyéni vállalkozás -  mint a nevében is benne van -  egy természetes sze
mély saját, egyéni vállalkozása. Ez „az övé” a szó szinte teljes értelmében. Az 
adott személy befektetése, tulajdona, ezért a döntés, a kockázat és a haszon 
egyaránt az övé. A tulajdonos és a vállalkozó nem válik el (sokszor a magán- 
személytől sem). Viszont épp ezért -  az üzleti partnerek védelmében -  az 
egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan.

Egy személy csak egy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezhet, (ismét csak a 
korlátlan felelősség miatt). Ezzel viszont többféle tevékenységet is folytathat, 
több telephelyet is fenntarthat. Adójogi szempontból egyéni vállalkozó az a 
magánszemély is, aki egészségügyi és szociális vállalkozást, orvosi, klinikai 
szakpszichológusi, továbbá magánállatorvosi, illetve egyéb egészségügyi, szo
ciális vagy gyógyszerészi magántevékenységet folytat, illetve az ügyvéd, az 
egyéni szabadalmi ügyvivő, a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó is. 
Ezekben az esetekben vállalkozói igazolványra nincs szükség, de a felsorolt 
tevékenységek gyakorlásának feltételeit (meghatározott iskolai végzettség, ka
marai nyilvántartásba vétel stb.) külön jogszabályok tartalmazzák.

A vállalkozó köteles a vállalkozásban személyesen közreműködni (bár ez lehet 
„csak” az egyéni vállalkozás irányításának funkciója is), emellett alkalmazot
tat, segítő családtagot, bedolgozót, középfokú iskolai tanulót is foglalkoztathat. 
(Ezzel a törvény azt kívánja hangsúlyozni, hogy az egyéni vállalkozás ne pusz
tán üzleti befektetés legyen, viszont nem határolja le a személyes közreműkö
dés tartalmát, nem korlátozza azt a személyes iparűzésre.) Az egyéni vállalko
zó betölthet menedzser szerepet is, az egyes telephelyek vezetését ezzel mások
ra is bízhatja.

A vállalkozás külön kérelemre a cégjegyzékbe egyéni cégként is bejegyezhető, 
de az egyéni cég nem jogi személy.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során “az egyéni vállalkozó” 
megnevezést vagy annak “e. v.” rövidítését, egyéni cég esetén az “egyéni cég” 
megnevezést vagy annak “e. c.” rövidítését aláírása mellett köteles feltüntetni. 
Az az egyéni vállalkozó, aki az igazolványában feltüntetett tevékenységet sze
mélyesen gyakorolja, a „kisiparos” illetve a „magánkereskedő”, a mestervizs
gával rendelkező vállalkozó a „mester” megnevezést használhatja.
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5.2 A szövetkezet

Ebben az alfejezetben a Magyarországon működő szövetkezetek két fajtájával 
ismerkedhetünk meg. Az egyik a Szövetkezetekről szóló törvény alapján mű
ködő szövetkezet a másik pedig az Európai Uniós jogszabályok alapján működ
tethető Európai szövetkezet.

A/A szövetkezet* 2

A szövetkezet (Sz) meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott 
tagság és a változó töke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező 
szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturá
lis, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének.

A szövetkezet minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet törvény szövet
kezet számára nem tilt. Fő tevékenysége lehet

a) tagjai számára beszerzés végzése, tagjai termékeinek feldolgozása, érté
kesítése;

b) tagjai termelésének elősegítése;
c) közös termelés megvalósítása;
d) tagjai fogyasztásának elősegítése;
e) tagjainak munkafeltételek teremtése, szociális helyzetük javítása, tagjai 

számára közhasznú tevékenység ellátása, valamint iskolaszövetkezet 
(szociális szövetkezet)3.

A szövetkezet alapításához legalább 7 tag szükséges. Tagjai bel- és külföldi 
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
egyaránt lehetnek, (de a nem természetes személy tagok együttesen nem halad
hatják meg a taglétszám felét). Kizárólag szövetkezetek részvételével másod
lagos szövetkezet is alapítható és működtethető.

A tag alapvető joga -  többek között -  hogy

a) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, és részesedjen a gazdálkodás 
eredményéből;

2 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
2 A továbbiakban csak az üzleti tevékenységet ellátó szövetkezetekkel foglalkozunk, de

nem térünk ki annak sajátos formáira, pl. a takarékszövetkezetekre, lakásszövetkeze
tekre stb.. A szociális szövetkezetről ld. még: 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet.
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b) igénybe vegye a szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokat, és élvezze a 
szövetkezés egyéb előnyeit;

c) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen. (A szövetkezet 
működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk szolgálta
tott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik 
meg.)

A tagok személyes közreműködésének módozatait az alapszabály a szövetkezet 
sajátosságainak megfelelően határozza meg. A személyes közreműködés ennek 
megfelelően történhet termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre elő
készítéssel, értékesítéssel, fogyasztással vagy egyéb tevékenységgel, ide értve a 
munkavégzési kötelezettség előírását is. (Ennek alapján a tag és a szövetkezet 
munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt.)

A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását a részjegy jeleníti meg. A tagnak 
vagyoni hozzájárulásként az alapszabályban meghatározott számú és névértékű 
részjegyet kell jegyeznie. A vagyoni hozzájárulás pénzbeli vagy nem pénzbeli 
lehet (bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi 
alkotás, valamint vagyoni értékű jog). A részjegy a szövetkezet adózott ered
ményéből részesedésre jogosít

A szövetkezeti forma eredetileg a szövetkezet és a tag gazdasági együttműkö
désére épül (közös gazdálkodás, a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozá
sának, értékesítésének lebonyolítása), de nem zárja ki a befektetői tőke bevo
nását sem. Ha az alapszabály lehetővé teszi, befektető tag is lehet szövetkezeti 
tag. A befektető tag ún. befektetői részjegyet jegyez. (Ugyanakkor -  az alapve
tő funkció védelmében -  a törvény azt is előírja, hogy a befektető tagok száma 
nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetői részjegyek név
értéke pedig nem haladhatja meg a részjegytőke 30%-át.)

A szövetkezet a tulajdonában álló és a tagok vagy mások által használatába 
adott eszközökkel gazdálkodik. Tartozásaiért a saját vagyonával felel: a tagok 
ezzel kapcsolatos személyes anyagi felelőssége korlátozott. Szövetkezet csak 
olyan gazdasági társaság alapítója, illetőleg tagja lehet, amelyben a felelőssége 
nem korlátlan (vagyis nem haladja meg az általa szolgáltatott vagyoni hozzájá
rulás összegét).
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B/ Az európai szövetkezet4
Az európai szövetkezet (ESz) elsődleges célja a tagok szükségleteinek kielégí
tése, gazdasági és társadalmi tevékenységeik fejlesztése az alábbi alapelvekkel 
összhangban:

• az ESz tevékenységét úgy végzi, hogy abból a tagoknak kölcsönösen 
előnye származzék, és a tagok mindegyike részvétele arányában profitál
jon az ESz tevékenységeiből;

• az ESz tagjai maguk is fogyasztók, alkalmazottak vagy szállítók, illetve 
más módon részt kell hogy vegyenek az ESz tevékenységében;

• az ellenőrzés a tagokra hárul, egyenlő mértékben, bár a súlyozott szava
zás is megengedhető annak érdekében, hogy a szavazás tükrözze az 
egyes tagok közreműködését az ESz-ben;

• a kölcsönök és részvénytőke korlátolt kamattal terhelt;
• a nyereséget az Európai Szövetkezettel folytatott üzleti tevékenység sze

rint kell felosztani, vagy vissza kell tartani a tagok szükségleteinek ki
elégítése érdekében;

• a tagság mesterségesen nem korlátozható;
• felszámolás esetén a nettó eszközöket és tartalékokat a pártatlan felosz

tás elve szerint kell felosztani, azaz egy másik, hasonló célok teljesítésé
re vagy általános érdekeket szolgáló szövetkezeti szerv rendelkezésére 
kell bocsátani;

Az európai szövetkezet jogi forma bevezetése lehetővé kell, hogy tegye a szö
vetkezetek számára, hogy közös elvek alapján, de saját jellemzőiket is figye
lembe véve saját nemzeti határaikon kívül, vagy a Közösség egész területén is 
működhessenek, illetve együttműködhessenek egymással.

Az ESz-t létrehozó rendelet alapvető célja, hogy különböző tagállamokban la
kó természetes személyek vagy különböző tagállamok jogszabályai szerint lét
rejött jogi személyek Európai Szövetkezetét hozhassanak létre. A rendelet le
hetővé teszi ESz létrehozását két meglévő szövetkezet fúziójával vagy egy 
nemzeti szövetkezet átalakulását az új forma felvételével anélkül, hogy a régi 
szövetkezetét először fel kellene számolni, valamint hogy egy szövetkezet, 
melynek székhelye és központja egy tagállamban van, egy másik tagállamban 
leányvállalatot létesítsen.

4A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) 
statútumáról http://misc.meh.hu/binary/5536_eur_pai_uni__tan_csal_jav.doc

http://misc.meh.hu/binary/5536_eur_pai_uni
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5.3 A gazdasági társaságok

Gazdasági társaságot5 üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására kül
földi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nél
küli gazdasági társaságok alapíthatnak. Ugyanezek működő társaságba tagként 
beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek. Gazdasági társa
ság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy 
nem korlátoz.

Gazdasági társaság alapításához -  később tárgyalandó kivételekkel -  legalább 
két tag szükséges: a gazdasági társaság lényege a közös, társas vállalkozás va
lamilyen (általában üzleti, profit-) cél elérése érdekében. A gazdasági társaság
gal ugyanakkor -  szemben az egyéni vállalkozással -  egy, a társaságot létreho
zó személyektől vagy szervezetektől elkülönült, új gazdasági szervezet jön lét
re. A gazdasági társaságok már saját cégnevük alatt szerezhetnek jogokat és 
kötelességeket (tulajdon szerzés, szerződéskötés, perindítás és perelhetőség), 
vagyis a jog és kötelesség a társaságra vonatkozik, nem a tagokra. A vagyon 
sem „közös” tulajdon, azzal a társaság fennállása alatt a cég rendelkezik és 
nem az egyes tagok. A tulajdonosokat ún. tagsági jogok illetik meg: vagyoni 
jog (nyereségből részesedés, a társaság megszűnésekor a vagyonból részese
dés), részvételi és szavazati jog, betekintési-, ellenőrzési- és megtámadási jog.

A gazdasági társaság -  néhány kivételes, „egyszemélyes” megoldástól eltekint
ve -  a társas, közös vállalkozáshoz nyújt szervezeti kereteket. Ebben lehetőség 
nyílik a vállalkozó személyek összefogására épp úgy, mint a vállalkozói befek
tetések összegyűjtésére. Ezzel értelemszerűen a vállalkozásnak egy magasabb 
szintié hozható létre (mennyiségi és minőségi, hatékonysági, versenyképességi 
értelemben egyaránt). A tulajdonosok összefogása, új tulajdonosok bevonása 
természetesen csakis ezzel jöhet létre, vagyis úgy, hogy minden tulajdonos kü- 
lön-külön is megtalálja a maga szakmai és/vagy pénzügyi számítását. A társa
ság a tulajdonosok erre irányuló közös vállalkozása és érdekközössége. Termé
szetesen ez azt is jelenti, hogy a tőke- és munka-befektetésnek, a tulajdonlás
nak megfelelően a vállalkozásra gyakorolt befolyás, a vállalkozás irányítása, 
illetve a kockázat és a nyereség vagy veszteség is megosztódik a tulajdonosok 
között.

A társaságok alapítása társasági szerződéssel történik, a társaság vagyonát a 
társaság tagjai bocsátják a társaság rendelkezésére. A gazdasági társaság alapí
tásához valamennyi tag vagyoni (pénzbeli vagy nem pénzbeli, bármilyen va
gyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb va

5 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
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gyoni értékű jog) hozzájárulása szükséges. A szervezeti keretek meghatározá
sára viszont a törvény ún. formakényszert ír elő, vagyis csak a törvényben ne
vesített társaságok alapíthatók, az egyes formákat és azok szabályait nem lehet 
tetszés szerint elegyíteni.

A társaságok irányítását a vezető tisztségviselők (üzletvezető, igazgató, ügyve
zető, igazgatósági tag) látják el. A vezető tisztségviselők kötelesek az elvárható 
gondossággal eljárni. Ennek hiányában felelősek a társaságnak okozott káro
kért akkor is, ha a társasággal munkaviszonyban állnak. A vezető tisztségvise
lőket a tisztséghez tartozó tevékenység körében a munkáltató nem utasíthatja.

A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba 
foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság elötársaságaként 
működhet. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a tár
saság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. A 
gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön 
létre.

A társaságok fölött a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. A társa
ságra vonatkozó tények és adatok nyilvánosak, ezt a forgalom (a piac) bizton
sága, a hitelezők védelme és a reális tőkeértékelés kívánja így.

A / Közkereseti társaság
A közkereseti társaság (Kkt) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a tár
saság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges fele
lősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az eh
hez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A 
közkereseti társaság elnevezést -  vagy annak „kkt.” rövidítését -  a társaság 
cégnevében fel kell tüntetni.

A gazdasági társaságok közül ez a legegyszerűbb forma. Egyfajta köztes, át
meneti megoldást jelent a magánszemélytől még igazán nem elkülönített egyé
ni vállalkozás és a komoly tőke-egyesitő, jelentős méreteket is öltő gazdasági 
társaságok között. Jogi személyiséggel még nem rendelkezik, de már önálló 
jogalany. Még jellemzően inkább kis létszámú ("családi-baráti") vállalkozás, 
de már önálló, a magánszemélvtöl/családtól elkülönült gazdasági szervezet. 
Személyegyesítő, jelentős mértékben épít a társaságot létrehozó tagok szemé
lyes közreműködésére. Személyesen társaság bármely tagja -  a társasági szer
ződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján -  köz
reműködhet (külön díjazás ellenében) a társaság tevékenységében. (Az üzlet- 
vezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszony keretében végzett 
munka nem minősül személyes közreműködésnek.)
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Általában nem tőkeigényes vállalkozások szervezeti típusa, de egyesíthet va
gyont is. A természetes személytől elkülönült gazdálkodó szervezet önálló lét
rejöttét erősítik a vagyonnal kapcsolatos szabályok is. A tagok kötelessége ak
kora vagyoni hozzájárulást „betenni” a társaságba, amellyel a vállalkozás meg
kezdhető, fenntartható. Az átadott vagyon viszont a Kkt tulajdonába vagy 
használatába kerül, és a működés során szerzett vagyon is a társaság tulajdona 
lesz. Vagyoni hozzájárulását egyik tag sem köteles a társasági szerződésben 
megállapított összegen túl növelni, vagy veszteség esetén kiegészíteni, de for
dítva, a tag sem követelheti vissza a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét 
a társaság, illetve a tagsági jogviszonya fennállása alatt.

Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség (és a veszteség) 
a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. A társaság a 
tartozásaiért elsődlegesen saját vagyonával felel, de külön, még egyszer ki kell 
emelnünk, hogy ezen túl a társaság tagjai korlátlan és egyetemleges felelőssé
get viselnek.

B/ Betéti társaság
A társasági törvény szerint a betéti társaság (Bt) létesítésére irányuló társasági 
szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatá
sára vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) fele
lőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a 
többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társa
sági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kö
telezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. A 
betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében 
fel kell tüntetni.

A Bt valójában két részből áll: Egyrészt a beltae/ok/ból, akik lehetnek termé
szetes és jogi személyek is, és akik gyakorlatilag a közkereseti társaság szabá
lyai szerint alapítanak és működtetnek egy társas vállalkozást. A beltag teljes 
vagyonával felel, még a magánvagyonával is. Másrészt a kültag/ok/ból. akik 
főleg csak tőkebevitellel vesznek részt a társaságban. Ezek lehetnek csak 
„csendes társak” is, bár nevüket a cégjegyzék tartalmazza. Számukra a szemé
lyes közreműködés nem kötelező, de lehetséges. Üzletvezetésre nem jogosul
tak, mert felelősségük korlátozott. (Ha a kültag neve a cégszövegben szerepel, 
a beltaggal azonos lesz a felelőssége.)

A Bt tehát annyival több a Kkt-nál, hogy annak alapvetően személyegyesítő 
jellegét megtartva a kültagokon keresztül mégis lehetővé teszi a külső tőke be
vonását a vállalkozásba. A kültagok, vagyis a tőkebefektetők jelenléte a piac 
(az üzletfelek, esetleg hitelezők) számára is nagyobb tőkeerő birtoklását és a
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befektetett tőke megfelelő működését sugallja, ezáltal nőhet a vállalkozással 
szembeni piaci bizalom.

A Bt értelemszerűen csak addig létezhet, amíg biztosítani tudja az előzőekben 
említett kettős struktúrát, vagyis legalább egy bel- és egy kültaggal rendelke
zik. Ha a kültagok kiválnak, a Bt ezt követően Kkt-formában működhet tovább.

C/ Korlátolt felelősségű társaság
A hivatalos definíció szerint a korlátolt felelősségű társaság (Kft) olyan gazda
sági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstő
kével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal 
szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg 
megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság 
kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. A 
korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak „kft.” rövidítését - a tár
saság cégnevében fel kell tüntetni.

A Kft a személy- és tőkeegyesítő társasági típusok ötvözete. Jellemzően inkább 
kisebb taglétszámú, de tőkeerős társaság, bár nem kizárt sem a tagok nagyobb 
létszáma, sem az éppen csak a megkövetelt minimális tőke melletti működés. 
Inkább tekinthető saját vállalkozásnak, mint a személytelen Rt-forma. A tulaj
donos és az ügyvezető személye kevésbé válik el, de nem kötelező a személyes 
részvétel. Az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét, valamint a szavazati jog 
mértékét a társasági szerződésben kell és lehet meghatározni.

A vállalkozás saját tőke-hátterét a társaság törzstőkéié biztosítja, ez pedig az 
egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet 
kevesebb hárommillió forintnál.

A törzsbetét tartalmazza a tagok vagyoni hozzájárulását, (amely pénzbeli, illet
ve nem pénzbeli hozzájárulásból állhat). A tagok törzsbetétei különböző mér
tékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb 
százezer forintnál (valamint forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nél
kül oszthatónak kell lennie).

Minden tagnak egyetlen törzsbetéte van, ez tartalmazza az adott tag összes va
gyoni hozzájárulását. Másik oldalról viszont a törvény azt is megengedi, hogy 
egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet. (Mivel egy törzsbetét -  a tulajdo
nok túlzott szétaprózódásának elkerülése érdekében -  legalább százezer forint, 
így lehetővé válik az is, hogy több kisbefektető együttesen hozza létre ezt a 
törzsbetétet. Befektető „közösségük” mellett értelemszerűen tulajdonosi jogai
kat is közösen fogják majd gyakorolni.) A társasági szerződés feljogosíthatja a 
taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget ír
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jón elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb 
összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés telje
sítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A 
pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

v

A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szol
gáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget 
vállalhatnak. A személyegyesítő jelleget erősíti a szabályozás azzal, hogy ilyen 
mellékszolgáltatásnak minősülhet a személyes munkavégzés is, (ha nem mun
kaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul). A mellékszolgáltatásért a 
tagot külön díjazás illetheti meg. Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási 
kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság 
hozzájárulásával átvállalja.

A Kft a tagsági jogokról nem állíthat ki értékpapírt. A társaság bejegyzését kö
vetően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üz
letrész testesíti meg. A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az 
üzletrész mértéke a tanok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrész
hez azonos tagsági jogok fűződnek, a társasági szerződés azonban egyes üzlet
részeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel.

Annak alapján, amit az előzőekben a törzsbetétekről írtunk, minden tagnak 
csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag valamiért megnöveli eredeti törzsbetétének 
összegét, vagy egy másik önálló üzletrészt vásárol meg, azzal az eredeti üzlet
része növekszik, de nem lesz két üzletrésze. Másik oldalról pedig egy üzlet
résznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy 
tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a 
tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
A Kft alapvető jellegzetessége, előnye, hogy a tőkevonzó képesség megerősíté
se érdekében -  mint a társaság nevében is szerepel -  a tagok (befektetők) fele
lőssége korlátozott. Másik oldalról a társaság elvi modelljében olyan befekte
tők szerepelnek, akik nem pusztán befektetők, hanem személyesen is jelentős 
részt vállalnak a társaság irányításában, működtetésében. Ez értelemszerűen 
fokozott bizalmat feltételez és egymásrautaltságot alakít ki a tulajdonosok kö
zött. Ezért a tulajdonosi szerkezet viszonylag kötött, nehezebben változtatható 
(nehogy olyan valaki jelenjen meg a tulajdonosok között, aki valamiért komo
lyabb kockázatot jelent a korábbi tulajdonosoknak). Az erősebb egymásrautalt
ság abból is következik, hogy a Kft törvényi szabályozása az Rt-hez viszonyít
va diszpozitívabb (vagyis több egyedi megoldást megengedő), valamint a tag
gyűlés is széles körben vonhat magához irányítási jogokat.



5.3 A gazdasági társaságok 107

A Kft-nek ezt a személyegyesítő jellegét hangsúlyozza az ún. zártkörű alapítás 
(tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni), és az üzletrész átruházásának 
kötöttsége is. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, de a társa
sági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve 
az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhat
ják, vagy feltételhez köthetik. Illetve a törvény általában is előírja, hogy A ta
got, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - 
az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - ha azt a társasági 
szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - elővásárlási jog illeti meg. To
vábbá a tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság 
beleegyezéséhez köthetik.

Bár a Kft alapvetően társas vállalkozási forma, a törvény nem zárja ki az egy
személyes Kft-formát sem. Kft-t egy tag is alapíthat, illetve egyszemélyes tár
saság létrejöhet úgy is, hogy a már működő Kft valamennyi üzletrészének tu
lajdonát egy tag szerzi meg.

D / Részvénytársaság
A részvénytársaság (Rt) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott 
számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és 
amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a 
részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A 
részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem felel. A részvénytársaság 
alapítható és működtethető zárt körben (részvényei nem kerülnek nyilvános 
forgalomba) vagy nyilvánosan (részvényei részben vagy egészben nyilvánosan 
kerülnek forgalomba). A részvénytársaság elnevezést - a működési forma meg
jelölésével, illetve annak „zrt.” vagy „nyrt.” rövidítésével - a társaság cégnevé
ben fel kell tüntetni.

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névértékkel rendelkező, forgalomké
pes értékpapír. Az Rt a részvények kibocsátásával, értékesítésével széles kör
ben von be befektetőket. Tulajdonosi köre ennek megfelelően ugyancsak szé
les, gyakran személytelen is. Az Rt ezáltal személytelen, tipikusan tőkeegyesítő 
(vagyonegyesítő) társasági forma.

Egy, vagy csak kis számú tulajdonos is alapíthatja, de általában inkább a nagy 
számú, egyedileg kisebb tőkeerővel rendelkező széles tulajdonosi kör összefo
gására alkalmazzák. A tulajdonosi jogok értékpapír formában testesülnek meg, 
ami rugalmas tőkeáramlást, nagy tulajdonosi mobilitást tesz lehetővé. Alkal
mazásának egyik vonzereje, (a -  vállalathoz nem feltétlen kötődő -  tőkeegyesí
tés alapfeltétele) a tulajdonosok korlátolt felelőssége.
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Az összes részvény névértékének összege az Rt alaptőkéje. Ennek összege nem 
lehet kevesebb húszmillió forintnál. A Zrt alapítása során az alapítók arra vál
lalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság valamennyi részvényét átve
szik. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az alapító nem pénzbeli hozzájáru
lással is szerezhet részvényt. Az Nyrt pedig nyilvános eljárással, részvényjegy
zés útján alapítható. (Itt értelemszerűen külön szabályozást igényel az alul
vagy túljegyzés esete.) Ezen belül az egyes részvények különböző - nem korlá
tozott - névértéken bocsáthatók ki, hogy megfelelő befektetési lehetőséget je
lentsen a nagy tőkeerővel és a kisebb megtakarításokkal rendelkezőknek egy
aránt.

A részvényest a részvény által megtestesített (és arányait tekintve a részvény 
névértéke által meghatározott) tagsági és vagyoni jogok illetik meg. A részvé
nyes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek kö
zött felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati 
joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A nyereség (osztalék) 
illetve a felosztható vagyonhoz kapcsolódó jogok is a részvényekkel arányosan 
oszlanak meg.

A törvény többfajta részvénv-tipust nevesít:
a) a törzsrészvény,
b) az elsőbbségi részvény6 (elsőbbséget biztosít az osztaléknál; a felosztásra 

kerülő vagyonból részesedésnél; szavazati jognál; vezető tisztségviselő kije
lölésénél; elővásárlásnál),

c) a dolgozói részvény (ingyenesen vagy kedvezményesen áron kapják a dol
gozók),

d) a kamatozó részvény,
e) a visszaváltható részvény (az Rt vagy a részvényes vételi vagy eladási jog

gal rendelkezik). '
Mivel a befektetők, az esetenként igen nagy számú tulajdonosok nincsenek 
közvetlen kapcsolatban a társasággal, a tulajdonosok védelmében a törvényi 
szabályozás a többi társasági formához viszonyítva kötöttebb, több kötelező 
elemet tartalmaz.

6 A nyilvánosan működő Rt esetében a törvény korlátozza az elsőbbségi részvények ki
bocsátási lehetőségét. Nem biztosíthat pl. elsőbbséget vezető tisztségviselő kijelölé
sénél; elővásárlásnál. Az elsőbbségi jogok korlátozottan egyesíthetők, kombinálhatok 
egymással. A szavazatelsőbbséget biztosító részvények csak az egyszerű többséget 
igénylő kérdésekben biztosítanak elsőbbségi jogot.
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Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy, 
az alapító részvényes veszi át. Egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet úgy 
is, hogy már működő részvénytársaság valamennyi részvényének tulajdonjogát 
egy részvényes szerzi meg. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvé
nyeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg, a részvénytársaság zártkörű
en működik tovább.

Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített 
befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. (Ld. később.)

EJ Európai Részvénytársaság
A törvényalkotó az európai belső piac kiteljesedése, valamint a letelepedés 
szabadságának akadálymentes működése érdekében alakította ki az Rt-nek egy 
sajátos változatát, az európai részvénytársaságot (Ért, illetve nemzetközi rövi
dítése: SE). A magyarországi székhelyű európai részvénytársaság alapítására, 
szervezetére, működésére és megszűnésére a Tanács 2157/2001/EK rendeletét 
és a hazai törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.7

Európai részvénytársaság a nemzeti jogi szabályozás alapján működő gazdasá
gi társaságok mellett, kiegészítő jelleggel alapítható. A nemzeti jogok szerint 
alapított gazdasági társaságoktól abban különbözik, hogy alapítására nem a 
belső jogi normák, hanem a közösségi jog ad felhatalmazást, illetve működésé
nek szabályait is az uniós jog határozza meg. Az európai részvénytárság jogi 
személy, alaptőkéje részvényekre oszlik, a részvényesek, pedig vagyoni hozzá
járulásuk ereiéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. A társaság a cégjegy
zékbe való bejegyezéssel jön létre, alaptőkéje legalább 120 000 euró.

A közösségi szintű szabályozás jelentősége, hogy a részvénytársaság az Euró
pai Unió valamennyi tagállamában, a legfontosabb társasági jogi kérdésekben 
közel azonos szabályok szerint működik, és a nemzeti jogok alapján létrejött 
társaságoknál egyszerűbben folytathat több országot érintő gazdasági tevé
kenységet.

Az európai részvénytársaságot szabályozó közösségi rendelet szerint a társaság 
részvénytársaságok egyesülése, holdingtársaság vagy leányvállalat alapítása, 
továbbá átalakulással jöhet létre, azaz csak a tagállamokban már működő gaz
dasági társaságok alapíthatják. A társaság szervezeti felépítésének megválasz
tását a rendelet az alapítók döntésére bízza.

7 2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról, ill. 
http://origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/20040602magyar.html

http://origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/20040602magyar.html
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A jogszabály lehetővé teszi az európai részvénytársaság székhelyének egyik 
tagállamból a másikba való áthelyezését úgy, hogy ez nem jár a jogi személy 
megszűnésével, és nem igényli a fogadó államban új társaság alapítását. A vál
lalkozás tehát a teljes közösségi belső piacon szabadon mozoghat.

5.4 A kooperációs társaságok

A / Egyesülés
Az egyesülés (Es) a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítá
sára és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik 
képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság.8 
Az egyesülés különleges társaság, mert saját nyereségre nem törekszik; vagyo
nát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. 
Másrészt a kooperációs funkció megvalósítása mellett ún. kiegészítő gazdálko
dási tevékenységet (az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szol
gáltatási és közös gazdálkodási tevékenységet) is végezhet. Ezért az Es-re is 
vonatkoznak a gazdasági társaságok közös szabályai, de ezen túl speciális vo
násokkal is rendelkezik.
Az Es jogi személyek által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, nem 
kifejezetten gazdálkodási célt követő társaság. Az Es nyitott, a társasági szer
ződésben foglalt feltételek szerint az egyesülésbe bárki beléphet. A csatlakozás 
elfogadásáról a taggyűlés határoz.
Az Es az együttműködés kereteit teremti meg valamilyen résztevékenység kö
zös folytatására, a gazdálkodás irányítására, a feladatok koordinálására. Az 
alapítók ezzel olyan társaságot hoznak létre, amelyik a tagok saját gazdálkodá
sának eredményességét mozdítja elő, összehangolja gazdasági tevékenységü
ket, szolgáltatást nyújt, esetleg szakmai érdekképviseletet lát el.
Ehhez nincs szükség jelentős tőkére, az egyesülés általában nem is rendelkezik 
saját vagyonnal, (valamelyik tag telephelyén, annak épületében működik). Kü
lön díjazásért az egyes tagok mellékszolgáltatást végezhetnek az Es számára. 
Maga a társaság nem is törekszik saját nyereség elérésére, költségeit a tagok 
fizetik, és azok bocsátják rendelkezésre a kiegészítő gazdálkodási tevékeny
séghez szükséges vagyont is, szolgáltatásai a tagok számára ingyenesek. A ta
gok felelőssége korlátlan és eavetemleges.
Nem kizárt ugyanakkor, hogy az Es vagyont is összpontosítson és (kiegészítő) 
gazdasági tevékenységet is végezzen. Az egyesülés tagjai egyéb vagyoni értékű

8 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
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szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is vállalhatnak kötelezettséget. 
Ennek ellenértékeként a tagokat külön díjazás (vagy ellenkező esetben kötbér) 
illetheti meg. A gazdálkodói tevékenység eredményének felosztása a vagyoni 
hozzájárulás arányában vagy egyébként egyenlő arányban történik.

B/ Európai gazdasági egyesülés
A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (Ege) jogi személy, 
amelynek alapítására, szervezetére és működésére alapvetően a Tanács 
2137/85/EGK rendeletét kell alkalmazni.9

Ez a kooperációs társaság sem nyereség centrikus, nem elsősorban a maga 
számára kíván profitot termelni. Alapvető rendeltetése, hogy megkönnyítse, 
illetve fejlessze tagjainak tevékenységét, növelje azok eredményességét. Az 
egyesülés tagjai természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok és közjogi szervezetek lehetnek.

A tagok különböző tagállamokban rendelkezhetnek székhellyel, legalább két 
tagjának kell lennie, a tagok az egyesülés tartozásaiért korlátlanul és egyetem
legesen felelnek. Az európai egyesülés annyiban különbözik a hazai egyesülés
től, hogy tagjai különböző tagállamokban működnek, vagy tevékenységüket 
különböző tagországokban gyakorolják. Minden tagnak azonban az EU-n belül 
kell székhellyel rendelkeznie, illetve működnie. Különbség van a határozatho
zatal módjában is: a magyar egyesülés általában egyszerű szótöbbséggel hatá
roz, az európai viszont több kérdésben egyhangú voksot követel.

Az európai gazdasági egyesülés alapítására, vezető tisztségviselőinek összefér
hetetlenségeire és a tagok kizárására a Gt. általános rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni. Az Ege szervezetére az egyesülés általános szabályai vonat
koznak.

5.5 Néhány szempont a szervezeti típus megválasztásához

A korábbiakban egyfajta szervezeti kényszerről beszéltünk abban az értelem
ben, hogy a vállalkozás szervezeti formáját az előbbiekben bemutatott típus- 
választékból kell kiválasztani. Ugyanakkor az is látható volt, hogy ezek igen 
jelentős mértékben eltérő szervezeti formák, sajátos és különböző tulajdonlás

9 2003. évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági tár
saságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvános
ságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs 
célú módosításáról, ill. http://www.vallalkozas-online.hu/ege.htm

http://www.vallalkozas-online.hu/ege.htm
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sál, irányítással, működéssel, felelősségi viszonyokkal stb.. Ennek megfelelően 
az alkalmazhatóságuk, előnyös és esetleg hátrányos vonásaik is különbözőek. 
Érdemes tehát nagyon alaposan végiggondolni, hogy melyik formát válasszuk.

A következőkben néhány olyan szempontot emelünk ki, amelyeket érdemes le
het alaposan végiggondolni a társasági forma megválasztása előtt. Ezzel eleve 
ki lehet szűrni olyan alternatívákat, amelyeknél esetleg valamilyen abszolút ki
záró ok jelentkezik, illetve le lehet szűkíteni a választékot. Az előnyös és hát
rányos vonások szembeállítása pedig ezen belül is elősegíti a megalapozott vá
lasztást, illetve felhívja a figyelmet egyik oldalról a kihasználható előnyökre, 
másik oldalról az esetleges veszélyekre, amelyekkel a működés során számolni 
kell, és amelyeket valamilyen módon semlegesíteni szükséges.

AJ Töke- vagy személyegyesítőjelleg
A vállalkozás profilja már eleve eldönti, hogy a vállalkozás jellemzően tőke
vagy munkaigényes, illetve a vállalkozás célszerűen tőke- vagy személyegyesí
tő formában működtethető. Ez elsősorban a tevékenység jellegétől függ, de be
folyásolhatják a rendelkezésre álló tőke- és munkaerő-források (mint termelési 
tényezők) és természetesen a vállalkozás tervezett méretei is. A munkaigénves- 
ség a személyegyesítő társaságokat (Ev, Kkt, Bt, Sz, esetleg Kft) helyezi elő
térbe.

Vannak társasági típusok, amelyek alapvetően a személyes közreműködésre 
építenek (Ev, Sz, Kkt, Bt beltagja), illetve vannak olyan típusok, ahol ez ió le
hetőségeket kínálhat pl. mellékszolgáltatás, személyes közreműködés a mun
kavégzésben, menedzsmentben (pl. Sz, Kft, Es). Ezért fontos, hogy a szemé
lyes közreműködésre van-e egyéni igény, jelentkezik-e erre irányuló gazdasági 
érdek (akár foglalkoztatási, esetleg kényszervállalkozói attitűdök alapján, akár 
a különböző tevékenységi körök, vállalkozások összekapcsolása keretében mé
retgazdaságossági előnyök kihasználása formájában). Van-e erre lehetőség 
(amit kizárhatnak pl. az összeférhetetlenségi szabályok, a kartelltilalmi előírá
sok), vagy kifejezetten szükséges pl. a partner-kockázat csökkentése miatt.

Ha emellett szükség van tőkebevonásra is. akkor az inkább a „vegyes” társasá
gi formákat igényli (Bt, Kft). Jelentősebb tőke-egyesítési szükséglet mellett 
pedig a kifejezetten ezt a célt szolgáló társasági típust kell választani (Kft, Rt).

BJA tőkefunkció érvényesítése, a töke forrása
A következő kérdés az lehet, hogy honnan és hogyan, milyen módon biztosít
hatja a vállalkozás az alapításához és működéséhez elengedhetetlenül szüksé
ges tőkét. A lehetőségek, a kínálat határain belül mennyire támaszkodjon a sa
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ját tőkére, illetve ennek kiegészítéseként tartós vagy átmeneti forrásokat ve
gyen-e igénybe.

A saját tulajdonosi tőke befektetése azzal jár, hogy a döntési jog és a hozam is 
megmarad saját hatáskörben, de a kockázat egészét is viselni kell. A csődve
szélyre és az eltérő megtérülési esélyekre tekintettel érdemes lehet a személyes 
vagyonnak csak egy részét kockáztatni, illetve a tőkét különböző jellegű befek
tetések között megosztani. Számolni kell azzal is, hogy a társaság már saját 
cégneve alatt működő, a befektetőtől ebből a szempontból elkülönült szervezet, 
amellyel a befektető közvetlen (magánszemélyként) a továbbiakban már nem 
rendelkezhet. Befolyásolhat az egyes szervezeti típusokra előírt, minimálisan 
kötelező tőkenagyság illetve pénzbeli hozzájárulás mértéke is. (Ilyen csak a 
Kft-nél és Rt-nél van.) Ha nincs szükség külső tőke bevonására, az egyszemé
lyes Kft vagy Rt, illetve az Ev kerülhet előtérbe.

Ha nem áll rendelkezésre a szükséges tőke, valamilyen módon tőkebevonást 
kell megvalósítani: vagy a tulajdonosi, saját tőkét kell tőkeemeléssel kibővíte
ni, vagy kölcsön-tőkét kell igénybe venni. A tulajdonosi töke végleges bevoná- 
sa (részvény-kibocsátás, a társaság vagy szövetkezet kibővítése tőkeerős új tu
lajdonostársakkal) azzal a következménnyel jár, hogy megoszlik a kockázat és 
a haszon, nincs törlesztési kötelezettség, viszont ezzel arányosan kibővül a 
döntési jogosultsággal rendelkezők köre is.

Az idegen (kölcsön) töke bevonása (hitel, kölcsön felvétele) esetén fix törlesz
tési- és kamatfizetési kötelezettség keletkezik, ami ennek megfelelő minimális 
hozamkövetelményt jelent a vállalkozás számára. A külső tőketulajdonos nem 
vesz részt a társaság irányításában, a tulajdonosi jogok így nem osztódnak to
vább. A törlesztésen, illetve kamaton felüli haszon a társaság keretein belül 
marad, de annak kockázatát is egyedül kell viselni, hogy a hozam nem éri el a 
kötelezettségeket, a különbözeiét más forrásból (a társaság, esetleg a tulajdo
nos saját vagyonából) kell fedezni. Ezért mindenképpen mérlegelni kell a ka
mat és a várható profitráta viszonyát, a kockázat nagyságát és valószínűségét.

A tartós tőkebevonás szükségessége mindenképpen valamilyen tőkeegyesítő 
társasági formát igényel: Bt, Kft, Rt vagy Sz. Ezen belül is meghatározó lehet 
az, hogy milyen jellegű tőkebevonásra (tőkebefektetésre) számíthatunk. 
Amennyiben csak kiegészítő tőkeigény jelentkezik, megoldást jelenthet a csen
des társ, vagyis a Bt. Ha zárt körben megszervezhetők a befektetők, és nem kö
zömbös azok személye sem, ez a Kft vagy Sz mellett szól, míg ha elszórt, ki
sebb volumenű tőkerészeket kell összegyűjteni, az Rt-formát kell választani.
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C./A vállalkozás mérete
Az egyes társasági típusok a vállalkozás célszerű mérete alapján is különböző 
lehetőségeket kínálnak, a kisebb volumenhez (tőkebefektetéshez, tulajdonosi 
körhöz) igazodó és szervezetileg is egyszerűbb formáktól a nagyobb volumenű, 
összetettebb szervezetekig: Ev - Kkt - Bt - Sz - Kft - Rt.

A társaságok típusválasztéka a szerves fejlődést is lehetővé teszi: a kisvállalko
zás az egyszerűbb formák keretei között hozza létre saját cégét (Ev, KKt, Bt, 
Sz), majd ahogy fejlődésnek indul, és "kinövi" a korábbi szervezeti formát, na
gyobb volumenű tőkét igényel stb., átalakul az összetettebb, nagyobb szerveze
ti formák valamelyikébe (Sz, Kft, Rt). Ugyanez természetesen fordított irány
ban is megvalósítható, ha valamilyen okból (tagok kiválása, a kereslet vagy a 
gazdaságosság csökkenése miatt) szűkíteni kell a szervezet méreteit. Mindez 
azt jelenti, hogy a szervezeti forma működés közben is viszonylag szabadon, 
rugalmasan alakítható, nem jelent túl tartós kötöttséget.

DJ Jogi személyiség
Mivel az alapítók köréhez és a jogi személyiséghez (vagy annak hiányához) je
lenleg eltérő lehetőségek és következmények, jogok és kötelezettségek kapcso
lódnak, adott -  bár jellemzően inkább csak sajátos, egyedi -  esetben a jogi 
személyiség megléte vagy hiánya is fontos befolyásoló tényező lehet. Egyrészt 
vannak csak jogi személyek által alapítható társaságok (Es), illetve csak ma
gánszemély által alapított vállalkozások (Ev), vannak olyanok, amelyeknél nem 
kizárt, de nem is jellemző a jogi személyek részvétele (Kkt, Bt beltagja), illetve 
lehetnek vegyes alapítói kör által létrehozott társaságok, szövetkezetek is.

Másrészt vannak jogi személyiséggel rendelkező (Sz, Es, Kft, Rt) és azzal nem 
rendelkező (Ev, Kkt, Bt) társaságok is. Bár részletkérdésnek tűnik, de ezek az 
alapítási eljárás bonyolultságában is különböznek egymástól.

EJ Kockázat és felelősség
A társasági típusok kritikus vízválasztója a korlátlan vagy korlátozott felelős
ség. Ha a vállalkozás kockázata minimálisnak tekinthető, vállalható a korlátlan 
felelősségű szervezeti forma (Ev, Kkt, Bt a beltag szempontjából, de ide szá
mítható az Es is), nagyobb kockázat esetén viszont ez már nehezen fogadható 
el, vagyis inkább csak a korlátozott felelősségű szervezeti formák vehetők 
számításba (Bt kültagja, Sz, Kft, Rt).

A kockázatnál azt is mérlegelni kell, hogy az nemcsak egy üzleti akció sikeré
nek valószínűségéhez kapcsolódik, hanem összefügg a befektetés nagyságrend
jével is. Ugyanaz a nyerési esély (kockázati valószínűség) más megítélés alá
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esik egy viszonylag jelentéktelenebb vagy egy jelentősebb összeg esetén (ami 
természetesen függ az adott személy vagy szervezet tőkeerejétől is). Egy ki
sebb összeget mindenki könnyebben kockáztat (ld. szerencsejátékok), míg a 
nagyobb összeg óvatosabb mérlegelést igényel. Ez fokozottan igaz akkor, ha 
egy új területre, új szervezetbe történik a befektetés, mert ebben az esetben ke
vesebb garancia, referencia áll a befektető rendelkezésére.

A felelősségvállalás szempontjából szem előtt kell tartani a társasági törvény
nek azt az alapelvét is, hogy a korlátlan felelősség nem halmozódhat, azt csak 
egyetlen társasággal szemben lehet fenntartani. Tehát aki valahol korlátlan fe
lelősségű tag (Ev, Kkt, Bt beltag), az máshol ugyanilyen minőségben már nem 
vehet részt gazdasági társaságban, míg pl. Kft, Rt /társ/tulajdonosa, Sz tagja, Bt 
kültagja tetszés szerint lehet több helyen is.

F./ Partner- (társtulajdonos-) kockázat
A kockázat sajátos válfaját jelenti minden nem-egyszemélyes vállalkozás ese
tében a tulajdonosok körének kibővülése, a tulajdonostárs személye, jelenléte. 
Minden tulajdonos hozamot vár el a lekötött tőke ellenében, mégsem közöm
bös, hogy a jelenlegi vagy leendő tulajdonostárs pl. szakmai- vagy pénzügyi, 
rövid- vagy hosszú távú, osztalék- vagy tőkeérték-növekedésben érdekelt be
fektető. és ez hogyan igazodik a vállalkozás jellegéhez.

Mivel eltérő lehet a különböző tulajdonosok alapvető érdek-orientációja, a 
partner (felismerhető) céljait, törekvéseit össze kell vetni a saját célokkal, illet
ve a vállalkozás hosszú távú céljaival. Előfordulhat, hogy élesen szembe kerül 
egymással a szakmai és pénzügyi befektető, vagy egy adott tulajdonosnak a le
építésre (és ezzel saját versenytársának kiiktatására) irányuló szándéka a többi 
tulajdonos vállalathoz kötődő céljaival. Ez elsősorban az Rt kockázata, ahol a 
részvények szabadon mozoghatnak, míg a Kft-nél a zártkörű jelleg, a Sz-nél a 
szavazatok demokratikus eloszlása bizonyos mértékig védelmet nyújthat.

Különösen a személyegyesítő szervezeti formáknál fontos a tulajdonostársak 
közötti, illetve a tulajdonosok és menedzserek közötti személyiségbeli-, érdek
és cél-azonosság. A személyegyesítő forma (különösen korlátlan felelősség 
mellett) ezért csak akkor vállalható, ha az egyébként egymásra utalt társak köl
csönösen megbízhatnak egymásban. Amennyiben ez nem feltétlenül biztosítha
tó, a személyegyesítő jelleg mérséklése pl. az üzletvezetési/képviseleti jog be
határolásával (Kkt, Bt, Kft), a zártkörű jelleg szigorú őrzése (Kft), a meghatá
rozó súlyú tulajdoni hányad kialakulásának lehetőség szerinti megelőzé- 
se/megakadályozása (Es, Kft, Rt) jelenthet valamennyire védelmet.
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G. /Szám viteli/adózási lehetőségek
A számviteli előírások azáltal kínálnak választási lehetőséget, hogy az egysze
rűbb vállalkozási formáknál (Ev, Kkt, Bt), számviteli/információs szempontból 
is egyszerűbb a könyvelés feladata. (Ezzel a számviteli tárgyak foglalkoznak 
majd részletesen.)

Az adózás rendszere elvileg szervezetsemleges, vagyis független a vállalkozás 
konkrét szervezeti formájától, egy igen jelentős különbséget mégis fenntart. A 
társas vállalkozások ugyanis mind a társasági adó (TA) hatálya alá tartoznak, 
míg az egyéni vállalkozás a személyi jövedelemadó (SZJA) előírásai szerint 
adózik. (Bár az egyéni vállalkozó az SZJA szerinti adózás helyett - a törvény
ben meghatározott feltételekkel - választhatja a TA-t is.) így eltérő lesz a ked
vezmények igénybevételének lehetősége, a jövedelem és az osztalék adókulcsa, 
a költség- és amortizáció-elszámolás módja stb.

H. /Hangulati, érzelmi és "divat"-hatások
Szükebb keretek között befolyásoló tényezőt jelenthet az is, hogy -  főleg a 
nem egyértelműen hozzáértő, szakmai közönség előtt -  az egyes szervezeti tí
pusokhoz eltérő „képzetek” kapcsolódnak. Egy Ev akkor is „alacsonyabb ran
gúnak” tűnik, ha színvonala, forgalma, tőkeereje nagyobb, mint sok más gaz
dasági társaságé. A Bt ma akkor is jobban kedvelt, „elegánsabb” forma, mint a 
Kkt, ha köztudottan a kültag igen sokszor nem jelent valódi tőkebefektetőt. A 
szövetkezeti forma - ideológiai-politikai averziók miatt - gyakran negatív poli
tikai felhangokat is kénytelen magán viselni. A Kft sokak szemében „barátsá
gosabb”, közvetlenebb, mint az Rt, amelyhez többnyire bürokratikus, az egyén
től távoli értékek kapcsolódnak még akkor is, ha pl. méreteit, strukturáltságát 
vagy a humán stratégiát tekintve esetleg nincs is jelentős különbség közöttük. I.

I. /  Európai, világpiaci szempontok
Ha egy vállalkozás „csak” a szükebb, helyi piacon működik, ennek a közegnek 
a szempontjait kell figyelembe vennie. A globalizáció, illetve az EU-tagság vi
szont kényszerűen is, a lehetőségek területén is kitágítja a határokat. A nem
zetközi versenyben érintett, a nemzetközi piacokon megjelenni kívánó vállal
kozásnak egyrészt olyan szervezeti formát kell választania, amelyet „értenek”, 
ismernek a partner országokban is (elsősorban Kft, Rt, valamint Sz, Es). Más
részt a csatlakozási folyamat lehetővé tette a hazai társaság összekapcsolását 
külföldi gazdasági társaságokkal, hasonló társasági forma keretei között. így 
jött létre az elmúlt években több ismert hazai társaság „európai” változata (Sz 
-  Esz, Rt -  Ért, Es -  Ege), amelynek létrehozását itthonról kezdeményezni le
het, illetve amelyhez kapcsolódni lehet a saját korábbi szervezeti önállóság 
megtartása mellett is.
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5.6 Vállalatok alapítása; az üzleti terv

Az eddigiek során bemutatott társasági, szövetkezeti, egyéni vállalkozási for
mában elvileg és általában szinte minden intézmény, gazdasági szervezet és 
egyén (vagyis a gazdaság minden szereplője, az állam, a vállalatok és a háztar
tás) létesíthet és működtethet gazdálkodó szervezetet. Ehhez az állam - a jog 
oldaláról - csak azokat a minimálisan szükséges feltételeket írja elő, amelyeket 
egy meghatározott gazdasági rend fenntartásához, a piacgazdaság működőké
pességéhez, a piaci szereplők kölcsönös védelméhez és a nyilvánosság kont
rolljának megteremtéséhez, illetve az államigazgatás elvárásaihoz, a kötelezett
ségek számonkéréséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez feltétlen szükségesnek 
tart.

Gazdasági szempontból - a fenti keretek között - még kevesebb „hivatalos” elő
írás érvényesül. A vállalkozás alapítását döntően az üzleti szempontok hatá
rozzák meg: minden olyan vállalkozás létrehozható és létrehozandó, amely biz
tosítani tudja a maga számára az induláshoz és folyamatos működéshez szük
séges termelési tényezőket, rendelkezik a vállalkozás korábban vázolt feltétele
ivel, és a piac -  legalábbis az induló várakozások szerint -  visszaigazolja a vál
lalkozás létjogosultságát.

Ez persze sokkal keményebb és összetettebb feltételrendszert jelent annál, mint 
ahogy első hallásra bárki gondolná. Ezért kell külön is kihangsúlyoznunk, hogy 
a vállalkozáshoz messze nem elegendő a vállalkozói kedv, a szándék és hit (bár 
az is szükséges). Az alapítás alapvető feltétele

• a minél eredetibb üzleti ötlet,
• a piaci rés, a kereslet megtalálása, illetve megteremtése,
• a vállalkozói ismeretekkel való felvértezettség,
• a szükséges tőke rendelkezésre állása, (ideértve nemcsak az alapítási mi

nimumot, hanem a folyamatos működéshez szükséges források gondosan 
kalkulált összegeit is), és

• a vállalat megalapozott jövőképe.

A sikeres vállalkozás létrehozása és működtetése egyaránt feltételezi, igényli a 
megtervezettséget: kell, hogy legyen egy tervünk, konkrétan megfogalmazott 
és írásban is rögzített elképzelésünk arról, hogyan kezdjük el a vállalkozás fel
építését, létrehozását, majd hogyan valósítjuk meg a vállalkozásra vonatkozó 
céljainkat.

Az üzleti terv a vállalkozás céljait és a követendő vállalati stratégia leírá
sát, a vállalkozás működésének és várható eredményességének bemutatá
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sát tartalmazza. Ezen belül is elsősorban a tevékenységre és működtetésre 
vonatkozó, valamint a pénzügyi és marketing elképzelésekre fókuszál, de ösz- 
szességében egy komplett és komplex elképzelést fogalmaz meg a vállalkozás
ról, annak külső-belső kapcsolatrendszerérői, törekvéseiről és az annak megva
lósításához szükséges utakról, lépésekről..

Az üzleti terv azért fontos a vállalkozó számára, mert ebben foglalja össze -  
még a vállalkozás tényleges beindítását megelőzően -  a vállalkozás előtt álló 
lehetőségeket és kockázatokat, illetve kötelezettségeket, ebben kell megterem
tenie az összhangot a belső és külső feltételek között. Ez szolgál útmutatóul a 
tervezés során és segít megállapítani azt, hogy életképes lesz-e a vállalkozás az 
adott piacon.

A folyamat egyben egy olyan önértékelés is, ami megerősítheti a vállalkozót a 
sikerben, vagy éppen ellenkezőleg, figyelmeztet az esetleges kudarcra. Mérle
gelve a vállalkozás előtt álló nehézségeket és veszélyeket, a vállalkozó újra
gondolja az elképzeléseit, és ennek alapján -  részleteiben vagy egészében -  át
alakíthatja vagy abbahagyhatja a vállalkozás tervezését. (Még mindig jobb a 
vállalkozással ebben a fázisban felhagyni, mint pénzt és energiát veszíteni egy 
eleve bukott vagy roppant kockázatos ötlettel.)

A mi szempontunkból talán a legkritikusabb az üzleti terv pénzügyekkel fog
lalkozó része, hiszen ez tartalmazza azt, hogy milyen és mekkora anyagi, pénz
ügyi források szükségesek a vállalkozás beindításához és a folyamatos műkö
déshez, illetve ezeket milyen forrásokból tudja biztosítani a vállalkozó, és be
fektetéseinek milyen megtérülésére számithat. Az üzleti terv azért is fontos, 
mert ma már e nélkül sem a bankok, sem más komoly befektető nem nyújt köl
csönt.

A megvalósíthatósági tanulmány
A részletes üzleti terv elkészítése előtt célszerű egy rövid megvalósíthatósági 
tanulmányt készíteni, ami a későbbiekben jól hasznosítható az üzleti tervnél is. 
Ez a megvalósíthatósági tanulmány -  mint azt a neve is mutatja - , arra kíván 
választ adni, hogy alapvetően életképes-e a vállalkozás, van-e valamilyen aka
dálya a sikernek. A tanulmányban ezért elsősorban a marketingre, a finanszíro
zásra és a termelésre kell összpontosítani.

Az első lépés minden esetben az, hogy világosan meghatározzuk a vállalkozás 
céljait. A túl általános célok nem alkalmasak arra, hogy megalapozzák az üzleti 
tervet. így például egy butik esetében nem elegendő az, hogy divatos ruhákat 
kíván forgalmazni, hanem már ebben a fázisban tisztázni kell, hogy miiven vá
sárlói kört céloz meiz a vállalkozó (az alacsony, a közepes vagy a magas kere
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setűeket), és azt miiven kínálattal, üzletpolitikával, hogyan kívánja megnyerni 
(olcsó másolt ruhákat akar-e eladni vagy egyedi, kis szériában készített jó mi
nőségű termékekkel akar a piacra lépni). Már ebben a fázisban meg kell fogal
mazni azt is, hogy a vállalkozás milyen kapcsolatrendszer kialakítására törek
szik a vállalkozás külső és belső érintettjeivel.

Miután megfogalmaztuk az üzleti ötlet lényegét, azt a terméket vagy szolgálta
tást. amelyet a vállalkozás gyártani, szolgáltatni kíván, a legfontosabb előzetes 
információ a vállalkozó számára a piac igénye, felvevőképessége, mérete, 
struktúrája. Nyilvánvaló, hogy nem létezik olyan termék, ami mindenkinek, 
mindenhol egyformán kell, és valószínűleg a pénzügyi források korlátozottsága 
is behatárolja a lehetőségeket. így a potenciális felvevőpiac felmérése, a célpi
ac meghatározása és az esetleges konkurencia felmérése a piackutatás elsődle
ges célja. A piackutatás során támaszkodhatunk a statisztikai jelentésekre, a 
szakmai szervezetek kiadványaira, egyéb tanulmányokra, amelyek folyóiratok
ban, újságokban hozzáférhetőek. Az esetleges konkurenciáról pedig első lépés
ben a telefonkönyv úgynevezett sárga oldalairól szerezhetünk tudomást. Mind
ezt kiegészítheti a közvetlen piacvizsgálat. A piaci tanulmánynak tartalmaznia 
kell a versenyről, a forgalmazás esetleges korlátáiról, és a piac várható növe
kedéséről szóló információkat is. Erre építve meg kell határozni, hogy a vállal
kozás hogyan fog reagálni a piaci feltételekre, milyen termék-, ár-, elosztási 
csatorna- és vásárlást ösztönző politikát fog kialakítani.

A termelésre (szolgáltatásrak a tevékenység megtervezésére vonatkozó részek 
terjedelme nyilván függ a gyártási-szolgáltatási folyamat jellegétől. Minden
esetre a vállalkozónak el kell döntenie azt, hogy milyen inputokra épít, milyen 
műveleteket kíván saját maga elvégezni és mi az, amit esetleg alvállalkozóra 
bíz. (Jó műszaki és vezetési felkészültségű, de az üzleti elszámolásokhoz nem 
ért, ugyanakkor a vállalkozás mérete alapján nem indokolt önálló könyvelő al
kalmazása, ezért azt külső vállalkozóra bízza.) Ez meghatározza a tevékeny
séghez szükséges gépek, berendezések, járművek, nyersanyagok és a munkaerő 
iránti igényt. Emellett a telephely megválasztása során itt kell megállapítani 
azt, hogy hova célszerű telepíteni a vállalkozást, mekkora területre, milyen 
épületekre lesz szüksége, és megvásárolja-e ezt a területet a vállalkozó vagy 
bérbe veszi. A vállalkozás működtetéséhez szükségesek még szerszámok, iro
dai berendezések és irodaszerek, és itt kell számításba venni az olyan költsége
ket is, mint a közművek, a telefon vagy az igénybe vett különböző más szolgál
tatások díjai.

Meg kell tervezni, hogy milyen szervezeti keretek között célszerű működtetni a 
vállalkozást, milyen fizikai és szellemi tevékenységek, folyamatok ellátása 
szükséges a vállalkozás célzott funkcióinak ellátáshoz, milyen munkameeosz-
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tást. szervezeti-működési mechanizmust célszerű kialakítani, hogyan szervezi, 
vezeti, irányítja a vállalkozó (a menedzser) a vállalkozást.

Az eddigi erőforrás-igényekre, tevékenységekre és folyamatokra építve a költ
ségek felmérése és a várható forgalom, árbevétel megtervezése pedig elvezet 
bennünket azokhoz a pénzügyi információkhoz, amelyek a vállalkozás jöve
delmezőségének elemzéséhez szükségesek. Ha külső tőkét kívánunk bevonni a 
vállalkozásba, akkor vegyük figyelembe, hogy ez lesz az a rész, amit potenciá
lis befektetőink leginkább elolvasnak. Az alapvető kérdések, hogy mekkora tö- 
ke szükséges a vállalkozás elkezdéséhez, milyen rövid távú finanszírozási 
igény merül fel, és hogyan kívánja a vállalkozó az ehhez szükséges forrásokat 
biztosítani. A pénzügyi terv vizsgálati időhorizontja általában három év, és ha
vi bontásban célszerű megadni az adatokat.

A pénzügyi információk három legfontosabb területe a várható értékesítési és 
költségadatok, a pénzforgalmi adatok, a tárgyévi és a következő három évre 
tervezett mérleg. Az értékesítési és költségadatok a piaci információk alapján 
készülnek, ennek során minden költségtételt külön-külön kell feltüntetni. A 
pénzforgalmi (cash-flow) elemzés azt próbálja megbecsülni, hogy a vállalkozás 
hogyan képes teljesíteni kifizetéseit az idők során. így a kiindulópont a kezdő 
pénzkészlet, majd számba kell venni a követeléseket és a bevételeket is havi 
bontásban. A pénzforgalmi elemzés ugyanakkor alkalmas arra is, hogy bármely 
időpontban megmutassa a vállalkozás pénzügyi helyzetét, így tartalmazza az 
eszközöket, kötelezettségeket és az esetleg eszközölt befektetéseket is.

Az üzleti terv felépítése
1. Bevezető oldal, ami tartalmazza a vállalkozás nevét, címét, a tulajdonosok 

nevét és címét, a vállalkozás működési körét, az üzlet jellegét, a finanszí
rozási szükségletet és a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igényt.

2. Összefoglaló fejezet-. Ez tulajdonképpen a teljes üzleti terv összefoglalása, 
ami a fő pontokat meggyőzően igyekszik tálalni és kiemelni, középpontba 
állítva a vállalkozás küldetését és azt, hogy miért is lesz sikeres a vállalko
zás. Nagyon fontos ennek a fejezetnek szakmai szempontból korrekt, 
ugyanakkor figyelemfelkeltő, és vonzó jövőképet felvázoló megírása, mert 
ez az, amit az érdekeltek biztosan elolvasnak, és ha nem találják eléggé 
meggyőzőnek, akkor nem is fognak tovább foglakozni az egésszel.

3. Az iparági elemzés-. Ez a fejezet mutatja be az adott iparág (működési terü
let) és a tágabb társadalmi-gazdasági, illetve jogi-igazgatási környezet je
lenlegi helyzetét, elemzi a várható trendeket, a versenytársakat és a partne
reket, meghatározza a termelés célpiacát, a környezet által meghatározott 
lehetőségeket és követelményeket.
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4. A vállalkozás leírása-. A terv ezen része foglalkozik az üzleti ötlet, vagyis a 
vállalkozás által gyártott termékek, szolgáltatások, valamint a vállalkozás 
méreteinek, jellemzőinek részletesebb leírásával. A vállalkozók és a sze
mélyzet bemutatása mellett a vállalkozók korábbi tapasztalatait, referenciá
it és a vállalkozás történetét is ebben a fejezetrészben célszerű tárgyalni.

5. Termelési (működési) terv. Ha a vállalkozás termelő tevékenységet folytat, 
akkor termelési tervet is kell készíteni. Ez magában foglalja a teljes gyártá
si folyamatot, az esetleges alvállalkozókat, a telephelyet, a gépek és beren
dezések jegyzékét, elhelyezésük módját, a nyersanyagok beszerzési forrá
sait és a szállítók tételes felsorolását is. Szolgáltatások esetén ugyanez érte
lemszerűen módosul, bemutatja a szolgáltatás folyamatát, erőforrás-igényét 
(tárgyi, szellemi, pénzügyi, információs stb. dimenziókban egyaránt), input 
és output kapcsolódásait.

6. A marketing terv: Ez a rész tartalmazza a vállalkozás által előállított ter- 
mék(ek) forgalmazási módját, az árképzést és az alkalmazni kívánt fo
gyasztást ösztönző eszközök leírását. A termékforgalmazás előrejelzése 
mellett szót kell ejteni a megfelelő ellenőrzési eszközökről. A piaci műve
letek tervét minden évben el kell készíteni és figyelemmel kísérve a piacot, 
akár havonta is meg lehet (kell) tenni a szükséges változtatásokat.

7. A szervezeti terv: Ez a rész írja le a vállalkozás jogi formáját, szervezeti 
felépítését, funkcionális kapcsolatait, a vállalkozás működtetéséhez szük
séges munkaköröket, az egyes munkakörök sajátos követelményeit, az ott 
dolgozók hatásköri és felelősségvállalási területeit is.

8. Kockázatbecslés: Minden vállalkozás kockázattal jár, és ahhoz, hogy a vál
lalkozás a gyengeségeivel és a váratlan eseményekkel megbirkózzon, a vál
lalkozónak fel kell készülnie erre, tervet kell kidolgoznia a várható esemé
nyekre és a véletlen kockázatokra is, megfogalmazva a lehetséges kocká
zat-csökkentési, reagálási módokat.

9. A pénzügyi terv: Mint már az előzőkben említettük, ez a terv tartalmazza a 
nyitó mérleget, a pénzforgalmi mérleget, és a tárgyévre, valamint a követ
kező két évre tervezett záró mérleget.

10. A függelék: Ebben mutatjuk be az elemzést támogató háttéranyagokat, 
azokat, amelyekre a szövegben csak hivatkozás történik (levelek, piackuta
tási dokumentumok, szerződések, ajánlatok, egyéb kutatási anyagok).

Az üzleti terv terjedelmét és tartalmát befolyásolja, hogy milyen tevékenysé
get, tevékenységeket folytat vagy kíván folytatni a vállalkozás, és hogy mi a
terv célja. Ha például az a cél, hogy szakmai befektetőt nyerjünk meg, akkor a
termelésre és a vállalkozás stratégiájára kell nagyobb figyelmet fordítani, ha
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pedig kölcsönt óhajtunk felvenni, akkor a vállalkozás pénzügyi jellemzőire kell 
a hangsúlyt helyezni.

5.7 Avkezdéssel kapcsolatos adminisztratív teendők

Az üzleti szempontok mellett a vállalkozásoknak bizonyos, jogszabályokban 
előírt adminisztratív kötelezettségeknek is eleget kell tenniük. Ezen adminiszt
ratív előírások szoros összefüggésben vannak a választott szervezeti formával, 
a vállalkozás nagyságával, tevékenységi körével, telephelyválasztásával. Az 
alábbiakban csak a legfontosabb, a kezdő vállalkozás által megkövetelt admi
nisztratív teendőket soroljuk fel. Ezen belül is különbséget kell azonban tenni 
az egyéni vállalkozások és a gazdasági társaságok kötelezettségei között.

A./A gazdasági társaságok alapítása
1. A gazdasági társaság alapításakor először a tevékenységi kör meghatározá

sánál adódnak adminisztratív teendők. Bizonyos gazdasági tevékenységek 
folytatásához hatósági engedélyre -  a társasági törvény fogalomrendszere 
szerint működési engedélyre -  van szükség. Az adott tevékenység kizáró
lag az engedély birtokában végezhető. A gazdasági társaságokkal szemben 
a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gya
korlásához szükséges hatósági engedélyt az engedélyköteles tevékenység 
megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. Ennek elmulasztása tör
vényességi felügyeleti eljárást, a működési engedély beszerzésének az el
mulasztása pedig egyéb hatósági eljárást vonhat maga után.

2. A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, rész
vénytársaság esetében alapszabály, egyszemélyes gazdasági társaságnál 
alapító okirat elfogadása szükséges, amelyet minden tagnak alá kell írnia. 
A társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd, 
illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell fog
lalni.
A társasági szerződés tartalmazza -  többek között -  a következőket:

a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig - ha a törvény másképp nem ren

delkezik - nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), a természetes 
személy tag anyja nevének, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) fel
tüntetésével;
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c) a gazdasági társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, amelye
ket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván;

d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, vala
mint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját;
j) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve az 

első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét, adatait;
g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határo

zott időre alapítják.

3. A társaság alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyű
lés (taggyűlés) határozza el. Az alakuló közgyűlés -  többek között -
• kimondja a társaság megalakulását;
• elfogadja a társaság alapszabályát, társasági szerződését;
• megválasztja a társaság vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságát, 

könyvvizsgálóját.

4. A cégbejegyzést is megelőző teendő a kezdő vállalkozó, társaság számára 
az adószám kérése a fővárosi vagy a megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivataltól (APEH). Az adószámot a cégjegyzékbe be kell jegyezni. Ezzel 
egyidőben ki kell tölteni az adóbejelentési lapot is.

5. Az adószám birtokában kell megkezdeni a cégbejegyzési eljárást. Mint 
említettük ehhez az ügyvéd által ellenjegyzett alapító okiratot, a szüksé
ges szakhatósági engedélyeket és a szakképzést bizonyító okiratokat
kell benyújtani a szövetkezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
bírósághoz, mint cégbírósághoz..
A cég a kérelem benyújtását követően -  bejegyzés alatt álló 
előtársaságként -  megkezdheti a tevékenységét (kivéve az engedélyhez kö
tött tevékenységeket). A végleges cégbejegyzés 2-8 hét között mozog, cég
bíróságtól függően.
A társaság „hivatalosan” (de visszamenőleges hatállyal) a cégnyilvántar
tásba történő bejegyzéssel jön létre. A cégjegyzék közhiteles, abba bárki 
betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kivonatot kérhet.

6. A megalakulást követően a vállalkozásnak be kell jelentkeznie az Országos 
Egészségügyi Pénztárnál (OEP), hogy társadalombiztosítási törzsszámot 
kapjon. Ez a törzsszám jogosítja fel a vállalkozót arra, hogy foglalkoztatot
takat alkalmazzon, és egyben a társadalombiztosítás ezt a törzsszámot al
kalmazza a társadalombiztosítási járulék befizetések nyilvántartására is.
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Minden alkalmazottat (be- és kilépést) be kell jelenteni az egységes mun
kaügyi adatbázisba (EMMA).

7. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az új szervezetek egyedi megkülön
böztetése, statisztikai nyilvántartásbavétele és statisztikai adatgyűjtés cél
jából statisztikai számjelet bocsát ki. Ez a számjel magában foglalja a vál
lalkozás főtevékenységének, a tulajdonformának, a felügyeleti szervnek és 
a területi egységnek megfelelő kódszámokat.

8. A vállalkozások - kivéve, ha általános forgalmi adó megfizetésére nem kö
telezettek - törvényileg kötelesek pénzeszközeiket bankszámlán tartani és a 
pénzforgalmat bankszámlán lebonyolítani. Ehhez bankszámlát kell nyit
niuk. A bankszámlanyitásához szükséges a cégbejegyzési kérelem, a sta
tisztikai számjel és természetesen az adószám is.

9. A választott pénzintézet (bank) befogadó nyilatkozata és az alaptőke 
(törzstőke) befizetését bizonyító igazolás alapján a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) pénzforgalmi jelzőszámot bocsát ki, ami a bankkal kötendő szám
laszerződés feltétele.

10. A vállalkozásnak el kell döntenie, hogy be akar-e lépni valamelyik szak
mai szövetségbe vagy gazdasági érdekképviseleti szervezetbe, illetve gaz
dasági kamarába. Ezek a szervezetek -  meghatározott tagdíj ellenében -  
komoly piaci, társadalmi-gazdasági, szakmai, tanácsadói, fejlesztési stb. 
segítséget nyújtanak tagjaiknak.

11. Azon ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységek folytatásához, ahol a 
felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemelte
tett berendezések miatt valamilyen káros hatás (egészségártalom, tűz- és 
robbanásveszély, levegő-, víz-, talajszennyezés, vagy zajhatás) léphet fel, 
úgynevezett telepengedély beszerzésére van szükség. Telepengedélyhez 
kötött tevékenységek körét túlnyomórészt feldolgozóipari tevékenységek 
alkotják (dohány-, textil-, bőripari termék-, üveg- és kerámiatermék, fém
termék- gépé és műszer gyártása, hulladékfeldolgozás stb.)

Telepengedély alapján végezhetők továbbá a következő szolgáltatások10: 
gépjárműjavítás, tárolás, raktározás, csomagolás, mosás, tisztítás, szenny
víz- és hulladékkezelés is.
A telepengedélyt az engedélyköteles tevékenység folytató gazdálkodó - jo
gi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, termé
szetes személy (egyéni vállalkozó, bedolgozó), bérmunkát, illetve aktív

10 A tevékenységi körök pontos, TEÁOR szám alapján történő felsorolását a 80/1999. 
(VI. 11.) Komi. rendelet Melléklete tartalmazza.
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feldolgozást végző, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe - köteles 
beszerezni. A kérelmet a telep fekvése szerinti önkormányzat (fővárosban 
a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőiének kell benyújtani.

B./Az egyéni vállalkozás alapítása
Az egyéni vállalkozást lényegében alanyi jogon lehet indítani, mert ennek so
rán -  mint azt már említettük -  csupán néhány elemi kizáró feltétel létezik. Az 
egyéni vállalkozás vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.

A vállalkozói igazolványt kérelemre -  az erre rendszeresített egységes nyom
tatvány kitöltésével - , a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányiro
dák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben megha
tározott települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője adja ki.

Ehhez nem (nem feltétlen) kell bonyolult előzetes engedély- és igazoláskérő 
procedúrán átesni. Az említett, illetékes jegyző a kérelmező helyett az érintett 
szervezetektől az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetle
nül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén 
adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. A jegyző az adószám, illető
leg az adóazonosító jel, statisztikai számjel megállapításához szükséges adato
kat -  a kérelem rögzítését követő két napon belül -  ugyancsak az erre a célra 
létrehozott számítógépes rendszer útján továbbítja az illetékes hatóság számá
ra. (Ugyanez az egyszerűsített eljárás érvényes az ellenőrzésre is. Pl. az egyéni 
vállalkozó székhelye szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormány
zat jegyzője ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége, működése 
megfelel-e a jogszabályokban, illetve az igazolványában foglaltaknak, és erről 
tájékoztatja a vállalkozói igazolvány kiadására illetékes körzetközponti jegy
zőt.)

5.8 Összefoglalás

Ebben a fejezetben két, külön-külön is jelentős témakört tárgyaltunk. Először 
bemutattuk a gazdálkodó szervezetek lehetséges szervezeti típus-választékát. A 
vállalkozások egy viszonylag kötött, és jogszabályok által meghatározott szer
vezeti típus-körből választhatják meg az adott vállalkozás szervezeti kereteit. 
Ugyanakkor a különböző típusok áttanulmányozása során érdemes volt megfi
gyelni azt is, hogy az egyes típusok között sokféle szempontból nézhető, jelen
tős eltérések vannak. Mindegyik szervezeti típus más és más lehetőséget kínál 
a vállalkozás működtetésére, a személyek és tőkék egyesítésére, a kockázat vál
lalására vagy megosztására, a külső és belső kapcsolatok kialakítására stb. En
nek alapján pedig mindegyik szervezet másfajta előnyökkel és korlátokkal jel
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lemezhető, más keretek között lehet jól működtethető. A vállalkozónak tehát a 
meglévő forma-kínálatból kell választania, de ez a kínálat valódi választási le
hetőséget biztosít. Ezért fontos nagyon jól ismerni az egyes szervezeti típusok 
jellemzőit, alkalmazási feltételeit.

A fejezet másik részében elkezdtük a vállalatok és a vállalati életutak bemuta
tását. A vállalkozás létrehozása az alapítással kezdődik, -  az előbbiekben vá
zolt szervezeti keretek között. A vállalkozónak először is ki kell dolgoznia a 
leendő vállalkozás üzleti tervét. Ebben meg kell fogalmazni a vállalkozás lé
nyegét, be kell mutatni a környezeti feltételrendszerét, a tervezett termé- 
ket/szolgáltatást és magának a vállalkozásnak a működését, a kömyezeti/piaci 
kihívásokra való reagálását, végül a várható jövedelmezőségét, finanszírozha
tóságát. Ezt követően pedig elkerülhetetlen, hogy végigjárja a különböző hiva
talokat, azokat aqz adminisztrációs lépéseket, amelynek végén már hivatalosan 
is elkezdheti a vállalkozás a működését.

A következő fejezetekben ezt folytatjuk majd. Miután ebben a részben megala
pítottuk a vállalatunkat, a következőkben végigjárjuk annak életútját, megis
merjük a működési folyamatait, a szereplőket, a piaci kapcsolatrendszereket.

Felhasznált irodalom:

A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet 
(SCE) statútumáról

1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról

2003. évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazda
sági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántar
tásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi 
CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

http://misc.meh.hu/binary/5536_eur_pai_uni__tan_csal Jav.doc

http://origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/20040602magyar.html

http://www.vallalkozas-online.hu/ege.htm

http://misc.meh.hu/binary/5536_eur_pai_uni
http://origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/20040602magyar.html
http://www.vallalkozas-online.hu/ege.htm


6. A vállalati célhierarchia, a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalása.

A vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek

A vállalati működés mentén a célok bonyolult hálózatával találkozunk. Létez
nek magának a vállalatnak, mint szervezetnek céljai: van egy meghatározott 
küldetése, amit teljesíteni akar, vannak hosszabb és rövidebb távú, stratégiai és 
taktikai céljai. Az így megfogalmazott küldetésen kívül, azonban léteznek 
olyan, másfajta célok is, melyeket a belső érintettek szeretnének érvényesíteni. 
A vállalati célok a vállalaton belül tevékenykedő egyének munkája nyomán re
alizálódik, ezért értelemszerűen nem közömbös a kétfajta cél eltérése, illetve 
kapcsolata. De a külső érintettek törekvései és céljai is mindenképpen meg 
kell, hogy jelenjenek a vállalat célkitűzéseiben, hiszen nekik is van- 
nak/1 ehetnek határozott céljaik az adott gazdasági kapcsolatban, és ha ezt nem 
tudják elérni, értelemszerűen elhagyják a vállalatot.

A vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek éppen azt a kérdést kívánják meg
válaszolni, hogy a vállalaton belül tevékenykedő egyének motivációi hogyan 
viszonyulnak egymáshoz, valamint milyen következményei lehetnek a vállalat 
céljaira, működésére, ha azok egymásnak feszülnek. A társadalomtudományok 
fejlődése és az újabb és újabb, emberi döntéshozatallal kapcsolatos eredmé
nyek az elméletek folyamatos átalakulását eredményezték, mind az alapfeltevé
sek, mind pedig a vizsgált szereplői csoportok viszonylatában. A kutatások és a 
gyakorlati tapasztalatok eredményeképpen alakult ki a vállalatkormányzás 
(Corporate Govemanve) rendszere, mely a belső érintettek célrendszeréhez 
kapcsolódó hatásköröket szabályozza. A vállalat kormányzása egy olyan 
transzparens rendszert definiál, amelyben mindenkinek megvannak a jogai és 
kötelezettségei.

6.1 A vállalati célok

A vállalati célnak tükröznie kell nemcsak a szervezetnek, mint gazdasági sze
replőnek a törekvéseit, hanem a benne tevékenységet végzőkét, és a vele kívül
ről kapcsolatban állókét is. Ez a viszony a vállalatra komoly felelősséget ró, 
hiszen egyszerre kell megfelelnie többféle, összetett, gyakran ellentmondásos 
elvárás-halmaznak. Egy ilyen komplex és érzelmektől nem mentes rendszerben
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kell a vállalati célt megfogalmazni és operacionalizálni. Ezt a folyamatot írja le 
ezen alfejezet.

6.1.1 A célhierarchia
A gazdasági szervezetek lényegéből, a gazdaság egészén belül elfoglalt helyé
ből, betöltött szerepéből vezethető le a vállalatok általános célja, alapvető 
funkciója.. Általánosan a vállalatok (vállalkozások) alapvető célja gazdasági 
jellegű, nyereség és vagyonszerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében 
történő, adott kereslet kielégítésére irányuló, termelő vagy szolgáltató tevé
kenység folytatása.

Ez azonban egy olyan általános cél, amelyik minden vállalatra (vállalkozásjel
legű szervezetre) igaz, de még kevés eligazítást nyújt egy adott, konkrét válla
lat számára. Ki kell alakítani a vállalatnak a saját és konkrét célhierarchiáját, 
amelyik ezt az alapvető célt fokozatosan konkretizálja, pontosítja, részletezi. A 
kérdés - a hierarchia alacsonyabb szintjei felé haladva - minden esetben az, 
hogy az átfogóbb célokat hogyan, milyen módon lehet majd az adott, konkrét, 
saját vállalkozás, vállalat keretei között végrehajtani. Az alapvető célokból így 
kell kibontani, konkretizálni a vállalat küldetését, az ezt megvalósító stratégiát, 
majd tovább bontva megfogalmazni részben a kiemelt stratégiai célokat, rész
ben a folyamatos működés taktikai elemeit. (Ld. 6-1. ábra.)

6-1. ábra: A vállalatok célhierarchiája

Az alapvető cél -  ahogy az előbbiekben már megfogalmaztuk -  a vállalatokra 
egységesen, általánosan vonatkozó, átfogó célt rögzíti. Az üzleti filozófia és
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ennek tömör megfogalmazása, a küldetés már a saját vállalatunk konkrétabb 
értékrendjét, alapvető törekvéseit fogalmazza meg. Azt a missziót, amelyet ez a 
vállalat betölt a gazdaságban; üzenet mind a belső érintettek, mind a környezet 
számára, hogy a mi vállalatunk milyen területen és hogyan érvényesíti majd a 
vállalkozási funkciókat, milyen alapelveket követ, mit akar elérni a piaccal, az 
üzlettársakkal, a környezettel való kapcsolatában, milyen kapcsolatot teremt a 
szervezeti és munkavállalói célok között stb.

A stratégia pedig azokat a kiemelkedő fontosságú, hosszabb távra is kiható cé
lokat, preferenciákat fogalmazza meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy a vál
lalat - figyelembe véve a változó külső és belső környezetet is - megvalósíthas
sa küldetését. Felméri a vállalat (belső) erős és gyenge pontjait, (külső) lehető
ségeit és a veszélyeket, majd ennek alapján kialakítja azt a saját cél és eszköz- 
rendszert, amellyel

• érvényesíteni, hasznosítani, fejleszteni tudja erős pontjait,
• megszűntetni, oldani, vagy legalább ellensúlyozni tudja gyenge pontjait,
• ki tudja használni a környezet által nyújtott (vagy abban megteremthető) 

lehetőségeket,
• ki tudja védeni, vagy legalább csökkenteni, ellensúlyozni tudja a külső 

kockázatot, a fenyegetéseket.

A stratégiai célokat ezt követően stratégiai részcélokra kell bontani, illetve 
meg kell határozni az egyes tevékenységi területekre, funkciócsoportokra vo
natkozó stratégiákat. Ezek után meg kell határozni azokat a stratégiai akciókat, 
programokat, amelyeken keresztül meg tudjuk valósítani a stratégiánkat. Más
részt a vállalat folyamatos működését, az operatív célokat is értelemszerűen a 
küldetés, illetve a stratégia megvalósításának szolgálatába kell állítani.

6.1.2 A vállalati működés érintettjei és a belső érintettek céljai

A fentiekben bemutatott célok mellé még egy más jellegű struktúrát is kell il
lesztenünk - amely ugyancsak alapvető meghatározója az üzleti filozófiának és 
stratégiának -, ehhez azonban először azonosítanunk kell a vállalati működés 
érintettjeit. Ezek olyan a személyek vagy szervezetek, akik (amelyek) a vál
lalkozással lényeges, tartós és kölcsönös kapcsolatban állnak:

-  belső érintettek: a vállalkozáson belüli résztvevők, vagyis a tulajdono
sok, menedzserek, munkavállalók,

-  külső érintettek: a vállalkozás környezetéhez tartozó emberek, szerveze
tek (fogyasztó, versenytárs, szállító, állami és helyi intézmények, közös
ségek, mozgalmak).
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A további elemzés a vállalkozás belső érintettjeinek - a tulajdonosok, mene
dzserek és munkavállalók, illetve a vállalaton belül működő szervezetek, for
mális és informális csoportok érdekeiből, céljaiból indul ki. Mint magánsze
mélynek, nyilván mindenkinek vannak olyan elsődleges, eredeti érdekei, céljai, 
amelyek kapcsolódnak a vállalat vagy a vállalati belső érintettek céljaihoz, 
azonban a vállalati célokkal nem azonosak. De ha a vállalat szervezeti-döntési 
struktúráját, a belső hatalmi, irányítási viszonyokat nézzük, a belső érintettek 
(és céljaik) körében egy hierarchikus kapcsolatrendszer mutatható ki. Ezt mu
tatja be a 6-2. ábra. Ez a hierarchia azt kívánja érvényesíteni, hogy a belső érin
tettek mind a szervezet egészét, a vállalkozás eredményességét szolgálják, és 
hogy ezen keresztül megvalósuljanak a tulajdonos, illetve a szervezet alapvető 
céljai.

6-2. ábra: A vállalat belső érintettjeinek célhierarchiája

A tulajdonos, mint a vállalkozás tőkebefektetője nyilvánvaló, hogy a vállalko
zástól azt várja el, hogy tőkéjét minél jobban hasznosítsa, azaz a lehető legna
gyobb hasznot, profitot érje el. Ebben ugyanakkor fontos szerepet játszik az 
idődimenzió és a befektető alapvető aspirációja. A szakmai befektetőt inkább a 
szakmai/piaci és a hosszú távú profit (megtérülés) céljai vezetik, ameddig a 
pénzügyi befektetőt elsősorban a rövidebb távú profit (osztalék) érdekli. A tu
lajdonos elsősorban a vállalat általános céljai és küldetése kijelölésénél játszik 
fontos szerepet.
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A menedzserek látják el a vállalatok irányítását a tulajdonosok megbízása alap
ján. A menedzserek érdekei azonban nem mindig esnek egybe a tulajdonosok 
érdekeivel. A menedzseri célok sokszor erősebben kötődnek a vállalat műkö
déséhez, a növekedéshez, mert az a vállalat, ami a tulajdonos számára a profit
szerzésnek csak egy lehetséges realizálása, az a menedzsernek az érvényesülés 
konkrét, gyakran egyedüli terepe. Nyilvánvalóan megjelennek ezen túl a mene
dzser saját személyes presztízsének és anyagi juttatásainak növelését kifejező 
célok is.

Saját céljainak megvalósításához a menedzser, mint a vállalat belső ügyeinek, 
lehetőségeinek, korlátainak ismerője, pontosabb, jobb információval rendelke
zik, ami adott esetben megfelelő mozgásteret biztosít a tulajdonosétól eltérő 
érdekek érvényesítésére. (A vállalatelméletek esetében majd visszatérünk a 
menedzser és a tulajdonos közötti érdekkülönbség további elemzésére.) A me
nedzserek elsősorban a vállalat stratégiájának és kisebb mértékben az üzleti fi
lozófiának a meghatározásában játszanak fontos szerepet.

A vállalaton belül különböző, kisebb-nagyobb szervezeti egységek, csoportok 
működnek, amelyeknek ugyancsak megvan a maguk sajátos, elsősorban a 
fennmaradáshoz és a vállalaton belüli erőforrás-elosztáshoz kapcsolódó érde
kük. A szervezetek egymáshoz fűződő viszonya, a rivalizálás vagy/és egymásra 
utaltság szintén hatással van a stratégiai akciókra, de elsősorban a folyamatos 
működést biztosító operatív célokra. Az olyan vállalat, ahol egymással rivalizá
ló szervezetek léteznek, már rövidtávon is súlyos problémákkal nézhet szembe. 
A szervezeti egységek legközvetlenebbül a vállalat operatív céljaival, kisebb 
mértékben a stratégiai célokkal állnak kapcsolatban.

A munkavállalók egyéni céljai, ellentétben a tulajdonosok és a menedzserek 
céljaival, nincsenek közvetlen hatással a vállalati célokra. Azonban a célok 
megvalósulása végül azon (is) múlik, hogy a munkavállalók mennyire azono
sulnak a konkrét feladattal, mennyire sikerül őket a célokkal összhangban álló 
tevékenységre, magatartásra motiválni (vagy kényszeríteni). Ezért a szervezeti 
céloknak indokolt és szükséges figyelembe venniük a munkavállalói értékren
det, érdekeket, törekvéseket.

Az 6-2. ábra egy, a szervezet hatalmi struktúrájából kiinduló célhierarchiát tük
rözött. Azonban azt is látnunk kell, hogy a belső érintettek mindegyike rendel
kezik olyan saját célokkal, amelyeket a vállalaton keresztül akar érvényesíteni, 
és ehhez megvannak a maguk eszközei is (gondoljunk pl. a tulajdonosnál a ha
talomra, a menedzsernél az információra és az irányítási-döntési jogosítvá
nyokra, a munkavállalóknál pedig a teljesítmény-taktikázásra vagy a sztrájkra).
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Ezek az érdekek egyrészt eltérőek, másrészt szükségszerűen egymáshoz is kap
csolódnak, mert összeköti őket a szervezet (a vállalat) és az azon belüli egy
másra utaltság. A szervezeti célokban ezért szükségszerűen -  bár a konkrét ha
talmi viszonyoktól, a vállalati kultúrától és a külső-belső befolyásoló tényezők
től függően kisebb vagy nagyobb súllyal -  meg kell jelenjen mind a három bel
ső érintett csoport érdeke. Ezt érzékelteti a 6-3. ábra.

6-3. ábra: A belső érintettek és a szervezeti célok kapcsolata

Ebből a kapcsolatrendszerből kiindulva a vállalati magatartást alapvetően 
meghatározza egyik oldalról az, hogy a belső érintettek különböző csoportjai 
milyen módon, milyen súllyal vesznek részt a célok kialakításában, másik ol
dalról pedig az, hogy a korábbiakban felsorolt belső és külső tényezők közül 
melyek lesznek a meghatározóak (és melyektől tekinthetünk el, mint gyenge 
vagy semleges tényezőktől), és azok milyen követhető/követendő magatartás
alternatívákat fogalmaznak meg a vállalat számára.

Mind a belső, mind a külső struktúra elemei között is vannak, lehetnek erősebb 
vagy gyengébb, közvetlenebb vagy áttételesebb, objektíve adott vagy szaba
dabban alakítható elemek. Ezek - térben és időben is változó - hatása alapján is 
lényeges különbségek adódhatnak a vállalati működés elveiben és gyakorlatá
ban. Lehetnek olyan szituációk, amikor egyes külső és/vagy belső tényezőktől 
nyugodtan eltekinthetünk, másoktól viszont semmiképp sem függetleníthetjük 
magunkat.

Végül is ezen változó súlyú és dinamikájú érdekek, pozíciók, belső és külső 
feltételek nyomán alakul ki a vállalati magatartás.
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6.1.3 A vállalatok céljai és a társadalmi felelősségvállalás

A vállalatok céljait meghatározó tényezőket a következőkben még ki kell egé
szítenünk a vállalati célok és a társadalmi felelősség kapcsolatának leírásával.

A vállalatok céljai között elsősorban a profitmaximalizálás szerepel. A 
mikroökonómiából jól ismert cél azonban a gyakorlatban sokszor úgy érvénye
sül, hogy a vállalatok profitszerzési céljai nem, vagy nem mindig szolgálják 
kellőképpen a társadalom érdekeit. A profitmaximalizálás érdekétől vezetett 
vállalat önmagától nem törődik azzal, ha például tevékenysége következtében 
károsodik a környezet, szennyeződik a víz vagy a levegő, ha olyan technológiát 
alkalmaz, amelyik káros vagy veszélyes munkásai egészségére, ha a foglalkoz
tatottság csökkenése nyomán erőteljesen megnő a munkanélküliség stb.

A vállalatok azonban, mint azt az előzőkben bemutattuk, egy olyan társadalmi
gazdasági környezetben működnek, amely befolyásolja magatartásukat, műkö
désüket és sokszor eredményességüket is. Az, hogy a piac vagy a szabályozók, 
törvények hatással vannak a vállalatokra, különösebb bizonyítást nem igényel. 
Vannak azonban ennek a környezetnek olyan társadalmi-szociális elemei, elvá
rásai, mint az egyenlő esélyek a foglalkoztatásban, a környezet védelme, a fo- 
gyasztó-centrikusság, vagy az üzleti etika. Könnyű belátni, hogy a vállalatveze
tők vagy éppen az igazgatóság egyes döntései könnyen befolyásolhatják a vál
lalattal kapcsolatban levő csoportok életét. Egy üzem bezárásának gazdasági 
hatása, például, könnyen tovagyűrűzhet egy adott régióban, ellehetetlenítve 
más gazdasági és ezáltal társadalmi csoportokat. Ezen tényezőket összefoglaló
an a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának nevezünk. A társadalmi elvá
rások figyelembe vétele, beépítése az üzleti filozófiába és stratégiába nem fel
tétlen, nem mindig kötelező és szankcionált, de főleg hosszú távon lényeges 
lehet a vállalati eredmény szempontjából. Ugyanakkor kérdés az is, hogy egy 
ilyen esetben felelősséggel tartozik-e a vállalat a környéken élők egzisztenciá
lis biztonságáért, vagy pedig kizárólag a gazdasági racionalitás és a vállalati 
érték növelése kell, hogy vezérelje.

A vállalat társadalommal szembeni felelősségével kapcsolatban két nézetet mu
tatunk be, melyek egy pontig megegyeznek egymással, de azután szöges ellen
tétbe kerülnek. Az egyik, mely Milton Friedman nevéhez fűződik, elveti a 
vállalatok társadalommal szembeni felelősségét, mert szerinte az nem egyez
tethető össze a vállalat tulajdonosaival szemben vállalat kötelezettségekkel. 
Ezen kötelezettségek egyike a vállalat értékének növelése, mely nem teljesíthe
tő, ha a vállalatvezető olyan terheket vállal, melyek a vállalat működésének a 
hatékonyságát csökkentik. Azzal, hogy a hatékonyság csökken, a tulajdonosok 
kárt szenvednek és végül a vállalat alulmarad a piaci versenyben. Friedman
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ugyanakkor azzal is érvel, hogy ha a vállalat tönkre megy, akkor nem csak a 
tulajdonosokat éri veszteség, hanem azt a társadalmi réteget is, mellyel kapcso
latban a társadalmi felelősség felmerült.

Archie Carroll szerint Friedman álláspontja nem fogadható el teljes mérték
ben. O egy négydimenziós modell segítségével adja meg a választ, melyben a 
friedmani álláspont is benne foglaltatik. A modell rajza a 6-4. ábrán látható.

Társadalmi felelősség
.---------*---------V

Gazdasági Jogi Etikai Diszkrecionális
(Kell csinálni) (Kötelező

csinálni)
(Kellene
csinálni) (Lehet csinálni)

6-4. ábra. Ü zleti fe le lő ssé g

Forrás: Carroll A. B.: „The three dimensional conceptual model of corporate perform- 
ance”, 1979 október, Academy of Management Review, p. 499.

A 6-4. ábrán jól látható a két álláspont egybeesése, mely az első mezőre korlá
tozódik. Ebben a dimenzióban a vezetőnek mindent meg kell tennie annak ér
dekében, hogy a vállalat gazdasági fejlődése, és ezáltal értékének növekedése 
bekövetkezzen. Ekkor a vezető még nem vesz figyelembe semmilyen más té
nyezőt, mely a vállalat növekedése ellen hathat. Természetesen ez nem jelenti 
a piaci és törvényi játékszabályok áthágását. A gazdasági és jogi kötelezettsé
gek teljesítése után a vállalatnak meg kell felelnie olyan etikai kritériumoknak 
is, melyek a társadalom számára értéket képeznek, de azok törvénybe iktatása 
még nem történt meg. Ez azt jelentheti, hogy, ami ma még követendő érték az 
holnap már törvényi szabályozás. A diszkrecionális dimenzióba tartozó kérdé
sek fejlődése is hasonló, és ezáltal idővel széles társadalmi normává válhat.

Említésre érdemes Carroll álláspontja a vállalati teljesítmény és a társadalmi 
felelősség kapcsolatáról. Véleménye szerint, ha a vállalatok nem tesznek eleget 
a társadalom által elvárt kötelezettségeknek, akkor az állam lép be szabályozó
ként, melyet ő sem tart hatékony megoldásnak.

Hosszú távon kétségtelenül igaz, hogy a vállalatok odafigyelése a környeze
tükben felmerülő problémákra, a társadalmi felelősségvállalás profitjukra is 
pozitívan hat. Az emberek szívesebben vásárolnak olyan vállalattól, amelyik 
termékei puszta értékesítése mellett más szempontból is figyelmet fordít rájuk, 
törődik velük. Ezen törődés azonban - mint azt a későbbiekben látni fogjuk -, 
nem hoz közvetlen hasznot rövidtávon, sőt esetleg jelentős többletköltségekkel 
jár. Kérdéses, hogy mennyiben hajlandóak a vállalatok önmaguk felvállalni
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ezeket a rövid távon a kiadások növekedésével és így a profit csökkentésével 
járó társadalmi terheket, illetve mennyire várható el egyáltalán ez a magatartás 
a piaci keretek között működő, profit-orientált vállalattól. Lehetséges ugyanak
kor az is, hogy a környezet, tudatában a vállalat etikus magatartásának, elviseli 
az abból származó árnövekedést, és még ezen felül lojalitása is kialakul (Ben & 
Jerry’s Homemade, Inc.). A megbízhatóság olyan viszonyt alakíthat ki az üzleti 
partnerekkel, amely csökkenti a szerződések finomításából, korrigálásából 
származó idő és pénzveszteséget (Maytag). A felelősségteljes vállalat vonzhat 
olyan minőségi munkavállalókat, akik számára az ilyen viselkedés komoly ér
tékkel bír (Proctor & Gamble). A befektetők számára is sokkal kecsegtetőbb 
invesztíció egy széles körben elfogadott vállalat (Rubbermaid).

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásával foglalkozó nézetek az idők során 
változásokon mentek keresztül a fejlett piacgazdaságokban. Amíg a XIX-XX. 
század elején ritkaságszámba mentek azok a vállalatok, amelyek közvetlenül is 
törődtek munkásaikkal és működésük társadalmi hatásaival, addig a XX. szá
zad folyamán sorra születtek azok a törvények, amelyek korlátozták a munka
idő hosszát, tiltották a gyerekmunkát, illetve minimális bért, alapvető egész
ségügyi és biztonsági normákat írtak elő, ezzel kényszerítve a vállalatokat tár
sadalmi felelősségvállalásra.

Ma a fejlett piacgazdaságokban a legtöbben úgy gondolják, hogy a vállalatok
nak nemcsak a törvények kényszere miatt, hanem belső meggyőződésből, az 
üzleti filozófia részeként is vállalniuk kell a társadalmi felelősséget. A vállala
tok legközvetlenebb felelősségvállalása termékeik biztonságos működésével és 
minőségével kapcsolatos. A megbízhatóság, a jó minőség mind-mind olyan 
dolgok, amelyeket a fogyasztók és a társadalom tagjai értékelnek. A vállalat 
reputációjának, piaci imázsának javulása pedig növeli a vállalat értékét. A köz
vetlen kommunikációs csatornák létrehozása a társadalom vagy a helyi közös
ségek irányába azt jelzik, hogy a vállalatok érzékenyek a társadalmi környeze
tük problémáira.

• A társadalmi és környezetvédő mozgalmak elterjedése, pl. a Green Peace 
tevékenysége, az utóbbi évtizedekben arra irányította rá a figyelmet, 
hogy a vállalatoknak felelősséget kell vállalniuk a társadalomért és a 
környezet tisztaságáért is, különben már rövidtávon is profitveszteséggel 
nézhetnek szembe. Az illető vállalat vagy ország termékeinek vásárlásá
ra hirdetett bojkott, a vállalat működését közvetlenül is akadályozó lépé
sek és egyéb polgári engedetlenségi mozgalmak súlyos károkat okozhat
nak.
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• A fejlett országokban végzett legújabb kutatások megerősítik, hogy az 
egyenlő foglalkoztatási esélyeket kináló vállalatoknál az alkalmazottak 
keményebben dolgoznak. A nők és a kisebbségek fokozott bevonása a 
munkába azt eredményezi, hogy növekszik a vállalatok potenciális lehe
tősége a munkahelyek betöltését illetően, nem is beszélve arról, hogy 
sok országban a foglalkoztatási diszkrimináció állami beavatkozással, 
retorziókkal is járhat.

• A környezet védelme, a vállalatok jövőbeli erőforrásait óvja meg, az 
energiával való takarékosság csökkenti a költségeket, és a közvetlen 
munkahelyek biztonsága, tisztasága az ott dolgozók termelékenységét 
közvetlenül is emeli.

• A fogyasztók igényeinek közvetlen figyelemmel kísérése segít a vállal
kozásoknak abban, hogy olyan jövedelmező termékeket állítsanak elő, 
amelyek egyúttal megfelelnek a felhasználóknak pl. a biztonság és 
egészségvédelem szempontjából is. Az ilyen jellegű igények elhanyago
lása esetében a vállalatoknak perekkel vagy akár fogyasztói bojkottal is 
szembe kell nézniük.

Az egész társadalmi felelősségvállalás kulcseleme az üzleti etika, az írott és 
íratlan jogszabályok betartása, a vállalat szavahihetősége és becsületessége, 
(ami az előzőleg említett három területet is magába foglalja). A fejlett piacgaz
daságok nagyvállalatai sokszor maguk is lefektetik etikai kódexüket, amiben 
menedzsereiket és alkalmazottaikat az üzleti etika betartására kötelezik.

Kétségtelen tény, hogy jelenleg Magyarországon a vállalatok társadalmi fele
lőssége és az üzleti etika sem éri el a fejlett piacgazdaságok színvonalát. Ezen 
alacsony szint okainak elemzése azonban túlnő e tárgy keretein, de nyilvánva
lóan összefüggésben van a vállalkozások hosszú távú biztonságának a hiányá
val, a rövidtávú haszonszerzésre törekvéssel, a piacgazdasági átmenet még kép
lékeny viszonyaival és hiányzó gyakorlatával, a korrupció mértékével vagy a 
törvényi szabályozás kiskapuival. Az is biztos azonban, hogy a sikeres ma
gyarországi vállalatok egy jó része már most is fontosnak tartja a társadalmi 
felelősségvállalást és varható, hogy ez a jövőben általánosabbá válik.

Egy Magyarországon elvégzett felmérés szerint a kis- és középvállalkozások 
által jogi, erkölcsi és gazdasági dimenziók alapján kialakított tisztességtelensé
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gi listán a következő sorrend alakult ki, mely a válaszadók, egy előre meghatá
rozott eseményre adott tisztességtelenségi pontszámából alakult ki1.

1. Személyiségi jogok elleni vétség
2. Termékhamisítás
3. Pénzügyi szabálytalanság eltusolása
4. Környezetszennyezés
5. Kereskedelmi partner megtévesztése
6. Pénzügyi információ vállalaton belüli eltorzítása
7. Vásárlóval való tisztességtelen bánásmód
8. Kisösszegű kenőpénz elfogadása
9. Kivételezés egyes vásárlókkal
10. Vásárló megtévesztése
11. Megvesztegetés jelentős profit szerzése céljából
12. Vásárlóktól versenytársakra vonatkozó információk beszerzése

A vállalkozók a nem etikus eseményekkor egy olyan döntési mechanizmust al
kalmaznak, amely során a bekövetkező nyereséget szembeállítják a tisztesség
telenség mértékével. Ha a szaldó a nyereség felé mozdul el, akkor hajlamosak 
belemenni az ügyletbe. Ez történik például nagy profitot hozó szituációk eseté
ben is, mely megegyezik az amerikai vállalakozóknál tapasztaltakkal.

A vállalatok társadalmi felelőssége Magyarországon: 
aktuális vélemények, elvárások és tájékoztatás

A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szerint a vállala
tok társadalmi felelőssége (angol műszóval: CSR -  Corporate Social Responsibility) 
a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként ha
tározható meg. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és 
a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy 
az életszínvonalukat emeljék. A vállalatok társadalmi szerepének ez a fajta megfo
galmazása Magyarországon még keveseknek hangzik ismerősen, mégis várható, 
hogy a vállalatoknak ilyen jellegű elvárásokkal is egyre inkább szembe kell nézniük. 
A Szonda Ipsos 2002-es felmérése az érdeklődő közvéleményt és a véleményformá
lókat kérdezte arról, hogyan látják a Magyarországon működő vállalatok társadalmi 
felelősségét. A felmérésből kitűnik, hogy mind a megkérdezetteknek, mind a vállala

1 Fülöp Gyula, Róbert D. Hisrich, Emerich Solymossy, Szegedi Krisztina: Üzleti etika a 
magyar kisvállalatok gyakorlatában, 1997. 02. szám, Vezetéstudomány, p. 3-14.
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toknak egyértelműbben kell megfogalmazni, hogyan is szeretnének kommunikálni 
ebben a témában.
A felmérés szerint a magyar közvélemény jóval többet vár a vállalatoktól, mint csu
pán “profittermelést, adófizetést, illetve munkahelyteremtést”. A megkérdezettek 
nagy többsége a termékek minősége és az alkalmazottakkal szembeni bánásmód 
alapján alkot véleményt a vállalatokról, vagyis a társadalmi szempontból felelős vi
selkedés esetében kevesen tekintenek túl a cég kapuin. A tájékozottabbak a vállalat 
etikus viselkedését, környezeti elkötelezettségét, a szponzorálási, jótékonysági tevé
kenységet, valamint a vállalati kommunikációt is figyelembe veszik.
A felmérés megmutatta, hogy a megkérdezettek szerint a vállalatok csak kismérték- 

' ben teljesítik ezeket az elvárásokat, a közvélemény úgy érzi, nincs megfelelő módja 
információt szerezni arról, hogy valójában hogyan tevékenykednek a cégek. A leg
rosszabb minősítést a cégek a korrupció, a környezetvédelem, a profitszerzés tisztes
ségessége szempontjából kapták a megkérdezettektől, ezenkívül a válaszadók egy ré
sze szeretne részletesebb tájékoztatást kapni a gyártott termékek veszélyeiről.
Az ún. véleményformálók, (a kormányzati, önkormányzati képviselők, a sajtó és a 
nagyvállalatok képviselői, illetve egyetemi, tudományos kutatók) körében végzett in
terjúk során a megkérdezettek nagy hangsúlyt helyeztek a multinacionális vállalatok 
szerepére. Többet, példamutató magatartást várnak el ezektől a cégektől. Konkrét el
várásként megfogalmazódott, hogy nem elegendő az elkötelezettség kifejezése szó
ban, írott formában, a vállalatoknak több konkrét kezdeményezéssel kellene bizonyí
taniuk, hogy komolyan veszik társadalmi felelősségüket.
A közvélemény több forrásból tájékozódik a vállalatok tevékenységéről társadalmi 
felelősségük szempontjából. A médiahírek, a “szóbeszéd” után a csomagoláson fel
tüntetett információk és a cégektől származó jelentések csak másodlagos jelentősé
gűnek bizonyultak. Minden fői-mában több tájékoztatást igényel a közvélemény, bár 
a tájékoztatás különböző módjaiba vetett bizalom igen változó. A nagy többség ke
vésbé bízik meg a közvetlenül a vállalatoktól származó információkban, sokkal in
kább szeretnének független jelentéseket látni, vagy a vállalatok jelentéseiről megis
merni független (civil, kormányzati, külső) szakemberek véleményét. Az is megfo
galmazódott, hogy a marketing-tevékenység és a társadalmi szempontból felelős te
vékenységről szóló tájékoztatás nem válik el eléggé egymástól.
A felmérés általános tanulságaként megfogalmazhatjuk, hogy a magyar közvélemény 
többé-kevésbé kialakult elvárásokkal fordul a vállalatok felé azok társadalmi felelős
ségével kapcsolatban, igénye van az ilyen témájú információra és ezek birtokában 
készen áll a vállalatok társadalmi felelősségének értékelésére.
Magyarországon a környezeti jelentések a leginkább ismertek, a fenntarthatósági je
lentések most vannak elterjedőben, és egyes cégek készülnek társadalmi felelősségük 
megfogalmazására is (az első ilyen jelentés 2003 közepén látott napvilágot). Ez leg
inkább azokra a vállalatokra jellemző, amelyek tevékenységük folytán jelentős (vagy 
erősen kritizált) hatást gyakorolnak a társadalomra. A fentiekben elemzett felmérés 
szerint a közvélemény igényli, hogy a jelentésekben megismerhesse külső, független 
szakértő véleményét is. A KÖVET igyekszik ebben a folyamatban tevékenyen részt 
venni, felhasználva eddigi tapasztalatait a környezeti- és fenntarthatósági jelentések
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minősítésében. Reményeink szerint ebbe az értékelő folyamatba bevonhatók lesznek 
a közvélemény képviselői, hogy az elvárások megfogalmazódjanak a vállalatok felé 
és kialakuljanak azok a fórumok, amelyeken építő párbeszéd alakulhat ki.

Forrás: http://www.tudatosvasarlo.hu/index.shtml?apc=v-lhnml4803&x= 
17830&funkcio=h

6.2 A vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek

A vállalatelinélet a vállalattal foglalkozó, a vállalatra és azok csoportjaira, va
lamint működési területükre vonatkozó elméleti megfontolások összessége, 
amelyik a különböző tudományterületek (közgazdaságtan, jog, szociológia, 
pszichológia stb.) vállalatokra vonatkozó megállapításait összegzi.

A vállalatelméletek a külső környezeti tényezők közül a piacot tekintik megha
tározó fontosságúnak és eltekintenek a helyi, szabályozási, gazdaságirányítási 
stb. környezeti elemek lététől. A vállalatok célja(i), célhierarchiái és a vállalati 
magatartás - mint a stratégia meghatározása, az együttműködés szintje más vál
lalatokkal, az ármeghatározás, az innováció, az alkalmazott marketing stb. - ha
tást gyakorolnak a vállalatok belső struktúrájára. A belső struktúra pedig létre
hozza a gazdasági struktúrát, azaz meghatározza a vállalatok eredményét. A 
létrehozott, megvalósult eredmény viszont visszahat és módosíthatja a vállala
tok által követett célokat és a vállalati magatartást, ezen keresztül pedig a belső 
struktúra elemeit.

A alábbiakban elsősorban azokkal a vállalatelméletekkel foglalkozunk, ame
lyek a közgazdaságtan területén kerültek kifejlesztésre. így a más tudományok 
- szociológia, biológia, pszichológia - által kidolgozott elméletek nem képezik 
a vizsgálat tárgyát.2 A magatartási és a menedzserelméletek a szociális struktú
ra fontosságát hangsúlyozzák, az ügynökelmélet pedig a szervezeti struktúra 
szerepét domborítja ki.

6.2.1 A neoklasszikus vállalatelmélet

A vállalatelméletek közül a legrégebben kidolgozott az úgynevezett neoklasz- 
szikus vállalatelmélet. Az elmélet szerint a piac a tökéletes versennyel jelle
mezhető és a vállalatok egyedüli célja a profitmaximalizálás. A tökéletes ver
seny azt jelenti, hogy külön-külön a vállalatok egyike sem tudja befolyásolni az 
árat, azaz az ár adott a vállalat számára. A vállalatok egyedi döntéshozatali

2 Részletesebben ld. J. McGuire: A vállalkozási magatartás elméletei (KJK, Bp. 1966.) 
című könyvét ezekről a megközelítésekről.

http://www.tudatosvasarlo.hu/index.shtml?apc=v-lhnml4803&x=
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rendszerrel rendelkeznek, és képesek arra, hogy információt kapjanak a külső 
világtól, amit piacnak nevezünk.

A legfontosabb, döntő információ a termelési tényezők és a termé- 
kek/szolgáltatások ára. Ezen ár-információk alapján a vállalat meghozza a 
szükséges döntéseket, elosztja az erőforrásokat és létrehozza a terméket. A 
döntéshozatal független a többi vállalat lététől és döntéshozatalától, valamint 
mindenfajta felső hatalmi, állami szervtől. Az olyan korlátok, mint az informá
ció szűkössége, költsége vagy az információbefogadás egyéb akadályai, kizár
tak. A vállalat birtokában van az árak és a technikai-termelési lehetőségekre 
vonatkozó összes információnak.

A neoklasszikus vállalatelmélet alapfeltételeit hét pontban foglalhatjuk össze:

• Tökéletes piac és ideális verseny jellemzi a környezetet.
• A vállalatok rendelkezésére álló információ költség nélküli és korlátlan.
• A vállalati döntéshozatal független a többi vállalattól és a felsőbb szer

vektől.
• A döntéshozatal tökéletesen racionális (azaz a döntéshozatal az összes 

lehetséges változat ismeretében történik).
• A vállalat egy entitás, azaz egységes egész, nem pedig külön érdekekkel 

rendelkező csoportok, egyének halmaza.
• A vállalat egyedüli célja a profitmaximalizálás.
• A belső struktúra elemei közül a termelési és a tevékenységi struktúra a 

meghatározó.
Ezen feltételek alapján a menedzser meghozza a profitmaximalizálást biztosító 
döntéseket a felhasznált inputok és a kibocsátási szintek tekintetében.

Természetesen a neoklasszikus elméletet sokan kritizálták az életidegen feltéte
lezések és következtetések miatt. Az egyes vitatott pontokra a többi vállalatel
mélet ismertetése során mutatunk rá.

6.2.2 A magatartási vállalatelméletek

A neoklasszikus vállalatelméletek egy kritikai irányzata a 30-as években Berle, 
Means, Hicks munkái alapján3 elkezdett, és a 60-as években elsősorban Cyert 
és March, valamint Simon által kikristályosított elmélet, amely a vállalaton be
lüli döntéshozatali folyamatra koncentrál. A legfontosabb változás a 
mikroökonómiában részletesen tárgyalt felfogáshoz képest az, hogy ezen elmé

3 Williamson, O-Winter, S. edited (1993) The Nature of Firm, Oxford University Press
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let szerint a döntéshozatal során a bizonytalanság nem csupán -  sőt nem is el
sősorban -  a versenytársak stratégiájából adódik, hanem a jövőben bekövetke
ző állapotok, a piac bizonytalanságból.

Ugyanakkor nem csupán a döntések kimenetele bizonytalan, hanem eltérőek 
lehetnek a vállalatok céljai is. Az eltérő célok oka vagy a döntéshozó megelé
gedettségi szintjével, vagy a vállalatnál tevékenykedő egyének, csoportok elté
rő céljaival magyarázható. A magatartási elméletek ezzel a belső struktúra 
elemei közül a hangsúlyt -  a termelési tényező és a tevékenységi struktúrák he
lyett -  részben a szervezeti, és főleg a szociális struktúrára helyezik. A szociá
lis struktúra fogja azután meghatározni egyrészt a vállalatok magatartását, más
részt a követett célokat.

Cohen és Cyert4 öt pontban foglalja össze a döntéshozatali probléma jellemző
it:

• A lehetséges magatartási alternatívák száma több mint egy.
• Azon alternatívák száma, amit az egyén döntése során figyelembe vesz, 

több mint egy.
• A jövőbeli lehetséges eredmények (amelyek nyilvánvalóan függnek a 

vállalati céloktól), száma több mint egy (bizonytalanság a cél teljesülését 
illetően).

• A vállalati döntéshozó egy olyan hasznossági függvénnyel rendelkezik, 
amely figyelembe veszi a jövőben bekövetkező lehetséges eredménye
ket.

• A döntéshozó nem rendelkezik tökéletes információval arról, hogy me
lyikjövőbeli állapot milyen valószínűséggel következik be.

Attól függően, hogy milyen feltételezésekkel élünk a döntéshozatalt illetően, 
különböző típusú döntéshozatali modellek léteznek. Az információ jellegét 
tekintve bizonytalanság nélküli, objektív kockázati, szubjektív kockázati és bi
zonytalansági modelleket különböztetünk meg:

-  A bizonytalanság nélküli szituáció végeredményben a neoklasszikus el
mélet feltételezésével és eredményével azonos (egydimenziós, biztos 
célteljesülés).

-  Ha bizonyosság hiányában a döntéshozó képes valamilyen objektív ala
pot találni arra, hogy a jövőbeli lehetséges állapotokat valószínűsítse,

4 Cohen, K-Cyert R. (1965): Theory of the Firm: Resource Allocation in a Market 
Economy, P ren tice  H a ll



142 6. A vállalati célhierarchia, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása

akkor objektív modellről beszélünk. Az objektív alap általában azt jelen
ti, hogy a döntéshozó észleli azt, hogy biztonságosabb információforrás
sal vagy jobb tervezéssel csökkenthető a bizonytalanság. Az információ- 
szerzés és a tervezés azonban költséges feladat. A döntéshozatal során 
így a jövőbeli állapot biztosabb tudásából adódóan tervezett plusz ered
ményt, és az ehhez kapcsolódó extra költségeket kell figyelembe venni.

-  A szubjektív kockázati modellek esetében a döntéshozó csupán valószí
nűségeket képes kapcsolni a lehetséges jövőbeli állapotokhoz. Ez általá
ban egy várható hasznossági függvény maximalizálását jelenti.

-  A bizonytalansági esetekben még ez a fajta számszerűsítés sem lehetsé
ges. Például egy monopolvállalat tudja azt, hogy a termék ára 5 vagy 7 
egység lesz, bár arról nincs tudomása, hogy ez milyen valószínűséggel 
következik be. A profit maximalizálása során világos, hogy a különböző 
árakhoz különböző termelési szint tartozik. Mondjuk az 5 egységhez 10, 
a 7 egységhez 20 db termék termelése adja a maximális profitot. Ekkor a 
vállalat csak azt tudja, hogy valahol 10 és 20 egység között kell termel
nie. Ekkor a döntés azon múlik, hogy a döntéshozó hogyan vélekedik a 
jövőbeli állapotról. Ha pesszimista, akkor a legrosszabb eseményt felté
telezi, és 10 egységet állít elő, ha optimista, akkor a 20 egység előállítása 
mellett dönt.

Különböző pszichológiai módszerekkel és feltételezésekkel egyéb - itt nem 
tárgyalt - döntéshozatali szituációk is leírhatók.

A modellek másik vizsgálati dimenzióját a döntéshozó egyén magatartásának 
racionalitási szintje adja. Ennek alapján objektív racionális, szubjektív racio
nális és irracionális modellek léteznek. Az első két elmélet feltételezi, hogy a 
döntéshozó olyan döntést hoz a vállalat követendő magatartását illetően, ami a 
megismert, felfedezett hasznosság-maximalizáló alternatívákból származik. Ha 
ezen döntés során a maximalizálást biztosító alternatívák az összes lehetséges 
állapotból lettek kiválasztva, akkor a modell objektív racionális. Ha a választás 
során nem vették figyelembe az összes lehetséges változatot, akkor szubjektív 
racionalitásról beszélünk. Végül, ha a döntéshozó nem azon alternatívákból vá
laszt, amelyek maximalizálják a hasznossági függvényt, akkor a modell irraci
onális.

Ha a vizsgálat dimenzióját kiterjesztjük a statikus és dinamikus modellek irá
nyába, összesen 24 különböző döntéshozatali változatot kaphatunk. Természe
tesen arra nincsen lehetőség, hogy az összes döntési alternatívát megvizsgál
juk, így csak két - általunk legfontosabbnak tartott - modellel foglalkozunk.
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A Simon5 által kifejlesztett szubjektív racionális modell feltételezi, hogy a 
döntéshozó hasznossági függvénye két szélső értéket vehet fel, amelyet az el
fogadható és az elfogadhatatlan jelzőkkel írhatunk le. A döntéshozó a választás 
során a létező alternatívák csupán egy részét veszi figyelembe. Megvizsgálja 
ezen alternatívák várható következményeit (pl. a várható profitot), és összeveti 
ezt a hasznossági függvénnyel. Amennyiben a figyelembe vett alternatívák kö
zött van olyan, amely elfogadható a döntéshozó számára, a keresés véget ér, és 
az első elfogadható változat kerül végrehajtásra. Ha azonban az alternatívák 
egyike sem fogadható el, akkor a keresés tovább folyik, és a döntéshozó a fi
gyelembe vett alternatívák számának bővítését fogja megkísérelni.

Kérdéses azonban, hogy egyáltalán létezik-e elfogadható megoldás. A döntés
hozó aspirációs szintje határozza meg, hogy meddig törekszik arra, hogy nö
velje a megelégedést biztosító stratégia megtalálásának valószínűségét. Ha 
megoldás nincs, akkor az elfogadható hasznossági szint módosítása (logikusan 
csökkentése) következik be, ami megváltoztatja az elfogadható alternatívák kö
rét is. A megelégedést biztosító alternatívák felfedezésének múltbeli sikere 
vagy kudarca módosítja, növeli vagy csökkenti a döntéshozó aspirációs szint
jét.

A másik korlátozó tényező nyilvánvalóan a keresés, az információszerzés költ
sége. A profitmaximalizálás helyett ebben a modellben a megelégedésre tö
rekvés és a korlátozott racionalitás játszanak fontos szerepet.

A Cyert és March illetve Cohen és Cyert6 által leírt modell végeredményben 
Simon elméletének továbbfejlesztése. A fő eltérés a neoklasszikus elméletek
hez képest az, hogy kihangsúlyozzák a menedzserektől eltérő egyének, csopor
tok -  a munkások, a részvényesek és a fogyasztók -  szerepét a vállalati döntés- 
hozatal és célkijelölés során. Azt állítják, hogy a vállalat egészének céljai nem 
térnek el azon egyének és csoportok céljaitól, akik a szervezetet alkotjcik.

Az egyének és csoportok érdekei, céljai azonban potenciálisan különböznek 
egymástól. A konfliktushelyzet két módon oldható fel: ha minden csoport szá
mára biztosítanak valamilyen jövedelmet, előnyt, vagy pedig sorba rendezik az 
egymással konkuráló keresleteket. Ha ezen feltételek valamelyike teljesül, ak
kor a csoportok egy szervezeti koalíciót formálnak.

5 Simon, H. (1982): Korlátozott racionalitás, K J K  Bp.

6 Cyert R.- March, J. (1955): Organizational Factors in the Theory of Oligopoly, 
Q u arterly  J o u rn a l o f  E conom ics
Cohen, K - Cyert R. (1965): Theory of the Firm: Resource Allocation in a Market 
Economy, P ren tice  H a ll
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Attól függően, hogy a célok milyen kiigazításában egyeznek meg, Cyert és 
March szerint a profit maximalizálása a vállalat csupán egyik fő célja lesz. To
vábbi célok lehetnek: a termelés varianciájának stabilitása, a beruházások ma
ximalizálása, az eladás maximalizálása és bizonyos piaci részarány fenntartása. 
Bár mindegyik cél fontos, a prioritások vállalatról vállalatra különbözhetnek 
attól függően, hogy a koalícióban milyen erős az egyes egyének, csoportok al
kupozíciója. Ha a célok nem teljesülnek, akkor - egy keresési tevékenység so
rán - a prioritások átértékelésére kerül sor.

Egy másik fontos fogalom, amit Cyert és March meghatározott, a szervezeti 
slack (tartalék, többlet). Ez úgy kapható meg, hogy a vállalat összes forrásaiból 
kivonjuk azon összegeket, amelyek a különböző csoportok minimális működé
séhez szükségesek. Ez a slack mintegy pufferként működik a rossz időkben, 
amikor a koalíciós célok nem teljesülnek. Ekkor a slack csökken (pl. az oszta
lék-kifizetés csökken, költségeket csökkentének, a jóléti kifizetéseket vissza
fogják), és egy intenzívebb keresési folyamat veszi kezdetét. Az organizációs 
slack legfontosabb következménye az, hogy a legsikeresebb cégek nem a leg
magasabb profitot elérők, hiszen a csoportok megelégedését, működését bizto
sító összegek költségként kerülnek elszámolásra.

Az elmélet jelentősége abban nyilvánul meg, hogy képes megmagyarázni a vál
lalatok üzleti politikájának különbségeit, habár elmulasztja elemezni a vállala
tok magatartásának közös vonásait.

Ha az elemzett magatartási elméleteket összehasonlítjuk a neoklasszikus mo
dell feltételezéseivel, jelentős különbségek mutatkoznak. Vizsgáljuk meg eze
ket pontról pontra.

• A vállalatok környezete nem feltétlen tökéletes versenykörnyezet. A lé
nyeg az, hogy a környezet bizonytalan, a vállalat nem tudja, hogy melyik 
állapot következik be a jövőben.

• A rendelkezésre álló információ mennyisége korlátozott, az információ- 
szerzés költséges folyamat.

• Az elmélet nem foglalkozik azzal, hogy a vállalati döntéshozatal meny
nyiben függ más vállalatok döntéshozatalától.

• A döntéshozó racionalitása korlátozott, a lehetséges alternatívák csupán 
egy része kerül be a figyelembe vett változatok közé.

• A vállalat nem egy entitás, különböző, vállalaton belüli egyének és cso
portok befolyásolják a döntéshozatalt.

• A vállalatoknak a profitmaximalizálás nem az egyedüli célja.
• A vállalat belső struktúrájából a szociális struktúra a meghatározó.
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6.2.3 A menedzser-elméletek

Amíg a magatartási elméletek a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatra 
koncentrálnak, és a szervezeten belül levő összes csoport kölcsönhatását vizs
gálják, addig a menedzser elmélet egy csoport, a menedzserek szerepét emeli 
ki. Ezen elmélet szerint a vállalaton belül a legfontosabb döntéseket a mene
dzserek hozzák, ezért ennek a csoportnak a magatartását elemezve következte
téseket vonhatunk le a vállalat által alkalmazott üzleti politikát, stratégiát ille
tően. Az elmélet hívei azt állítják, hogy a menedzserek motivációinak hasonló
sága ezt az elméletet általánosabban alkalmazhatóvá teszi a magatartási elméle
tekhez képest.

Hasonlóan a magatartási elméletekhez, a menedzser elméletek is feltételezik, 
hogy a legtöbb nagyvállalat esetében a tulajdonosok nem képesek tökéletes el
lenőrzést gyakorolni a vállalat fölött, és a menedzsment céljai nem feltétlenül 
esnek egybe a részvényesek érdekeivel. Ahogy Baumol7 állítja, amennyiben a 
profitmaximalizálás és az eladás-maximalizálás konfliktusba kerül egymással, 
akkor a menedzser egyértelműen az utóbbi mellett dönt. Ez nem jelenti azt, 
hogy a profit nem lényeges, mivel egy minimális profitot mindenképpen el kell 
érni ahhoz, hogy a vállalat fennmaradjon.

A Williamson8 által kifejlesztett modell más tényezőket is figyelembe vesz. A 
menedzserek hasznossági függvénye tartalmazza a minimális profitot, a beru
házásokra, a személyzetre költött összegeket és az úgynevezett menedzseri 
slack-et. A menedzseri slack -  hasonlóan a szervezeti slack-hez -  azon költsé
geket tartalmazza, amelyek a vállalat szigorúan vett működési költségein felül 
léteznek. Ilyenek pl. a tékozló kiadások, a drága vállalati autó, a magas repre
zentációs költségek stb. A személyzeti kiadások egyrészt a menedzseri fizetés 
jelzői, másrészt a menedzser presztízsét biztosítják. Ugyanígy presztízs
okokkal, a saját „birodalom” növelésének szándékával magyarázható a mene
dzserek törekvése a beruházások növelésére.

A vállalat környezete, a kereslet nagysága és a verseny kiterjedése hatással lesz 
a menedzserek hasznosság-maximalizálására. Ha az üzleti ciklus során a keres
let visszaesik, akkor a menedzseri slack és a személyzeti kiadások csökkennek, 
míg a felfelé menő ágban nőnek. A hasznosság-maximalizáló vállalat profitja 
így kisebb ingadozásokat mutat, mint a tisztán profitmaximalizáló vállalaté, a 
költségek tekintetében pedig fordított a helyzet. A hasznosság-maximalizáló

7 Baumol, W. (1959): Business Behavior, Value and Growth, M acm illan

8 Cohen, K - Cyert R. (1965): Theory of the Firm: Resource Allocation in a Market 
Economy, P ren tice  H all
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magatartás azonban kisebb profitot eredményez, mint a profitmaximalizálás, 
hiszen a menedzseri slack és a személyzeti kiadások költségként jelentkeznek.

Más -  itt nem tárgyalt -  menedzser elméletek további tényezőket is figyelembe 
vesznek, pl. a vállalat növekedési rátáját, azonban lényegesen nem különböz
nek Williamson modelljétől.

Összefoglalva a menedzser elméletekről leírtakat megállapítható, hogy az alap
feltételezések nagyjából azonosak, mint a magatartási elméleteknél. Döntő el
térés viszont, hogy amíg a magatartás elméletek a vállalaton belüli különböző 
csoportoknak a döntéshozatalra gyakorolt hatását vizsgálják, és ebből vezetik 
le a vállalati politika változásait, addig a menedzser elméletek egyedül a mene
dzser -  nem csupán a profitot tartalmazó -  hasznosság-maximalizálásával ma
gyarázzák a vállalati stratégiát és annak változását.

6.2.4 Megbízó-ügynök elmélet („principal-agent theory”)

Ezen elmélet a vállalatirányítás fejlődésének nyomán alakult ki, amikor is a tu
lajdonos (megbízó, „principal”) és a vállalatvezető (menedzser-ügynök, 
„agent”) már nem egy és ugyanaz a személy volt. Ez a változás természetesen 
azt jelentette, hogy a neoklasszikus elmélet alapfeltevése sérül, így ennek a kö
vetkezményei szélesebb körben hatottak. Az elmélet abból a megfigyelésből 
táplálkozik, hogy a két szereplőnek, a tulajdonosnak és a menedzsernek, mások 
a céljai (ilyen szempontból rokonságot mutat a menedzser elméletekkel). 
Mindamellett, hogy a tulajdonos jogilag birtokolja a vállalat részvényeit, bele
szólása a vállalati ügyvezetésbe igencsak limitált. Haszna ugyanakkor a vállalat 
által termelt profitban jelentkezik, mely a menedzserek döntéseinek a követ
kezménye. Ez a reláció azt jelenti, hogy a menedzser többlet lehetőségekkel 
rendelkezik a tulajdonoshoz juttatott anyagiak mennyiségének a megteremté
sében.

Az a jelenség, amikor a vállalattal kapcsolatos lényeges információk csak az 
egyik fél számára, méghozzá a menedzserek számára elérhetőek, információs 
aszimmetriaként ismert. A tulajdonos mindössze a kötelezően nyilvánosságra 
hozott vállalati dokumentumok alapján képes megítélni a vállalat teljesítmé
nyét, míg a vezető a napi tevékenysége során olyan releváns információkhoz 
jut, melyeket nem továbbít a tulajdonosnak. Ilyen szempontból a piac kénysze
rítő erejének, a piaci környezetnek döntő hatása van arra, hogy milyen mértékű 
az információs aszimmetria, és ennek megfelelően hogyan alakul a hatalom- 
megosztás a tulajdonos és a menedzsment között. Az elmélet ezen belül is ki
emelten kezeli a tőkepiachoz történő alkalmazkodás problémáját. A külső be
fektetők a beruházási döntések meghozatala során a rendelkezésre álló összes 
információt figyelembe veszik. A tőkepiac hatékonyságától függően -  ami
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lehet tökéletesen hatékony, kvázi hatékony és gyengén hatékony -  a vállalat 
részvényeinek ára összefüggésben van a vállalatról rendelkezésre álló informá
cióval.

• Ha a tőkepiac tökéletesen hatékony, akkor a részvényárak teljes mérték
ben és folyamatosan a teljeskörüen rendelkezésre álló információk függ
vényében változnak.

• A kvázi-hatékonyság esetében a nyilvánosság által hozzáférhető infor
máció függvényében változik a vállalat értéke. Nyilvános információ le
het a vállalat múltbeli teljesítménye, a vállalat auditált mérlege, pénz
ügyi teljesítményének előrejelzése, a múltbeli és a jövőben várható beje
lentések.

• A gyengén hatékony tőkepiac esetében csupán a múltra vonatkozó in
formációk állnak rendelkezésre, ez határozza meg a részvény jelenérté
két és árát.

Vessünk most egy pillantást arra, hogy az ügynökelmélet hogyan fogja fel a 
részvényesek és a menedzsment között érdekkülönbséget. (A menedzser itt is 
saját hasznossági függvényét maximalizálja a profit helyett.) A menedzsment 
és a tulajdonosok között egy ügynöki kapcsolat létezik, egy olyan szerződés, 
amelyet a felettes /principal/ köt egy másik személlyel, ügynökkel /agent/ azért, 
hogy az valamilyen szolgáltatást teljesítsen számára.

Az ügynök-menedzsertől elvárt szolgáltatás lényege ebben az esetben a tulaj
donosi érdekek képviselete, érvényesítése. Ennek érdekében az általuk megkö
tött szerződés tartalmazza a döntéshozatal bizonyos mértékű átruházását az 
ügynök javára és természetesen az „ügynöki” szolgáltatás díjazásának nagysá
gát, feltételeit is.

A szerződés azonban sohasem tökéletes, nem terjedhet ki minden egyes rész
letre, mivel a tulajdonos nem tökéletesen informált. Az ügynök (menedzser) 
ugyanakkor nem rendelkezik 100%-os költség vagy/és jövedelemérdekeltség
gel a vállalatnál, ellentétben a külső tulajdonosokkal. Egy példával élve: a vál
lalat menedzsere egy vállalati repülőgép vásárlása mellett dönt. Ez a menedzser 
a repülőgépből származó jövedelem 100%-át élvezi, de nem viseli ennek költ
ségeit, legalábbis nem 100%-ban. A költségek egy része a részvénytulajdono
sokat terheli. Ha a menedzsernek nincs vállalati részvény a birtokában, akkor 
teljesen mentesül a költségviselés terhe alól.

A külső tulajdonosok természetesen ellenőrizhetik, figyelemmel kísérhetik a 
menedzsment döntéseit, vagy vállalati részvények vásárlására buzdíthat- 
ják/kötelezhetik a menedzsmentet. Ezek azonban szintén költséges akciók. Az



148 6. A vállalati célhierarchia, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása

ellenőrzés és a tőkepiac nem tökéletes hatékonyságából eredő költségeket ne
vezzük összefoglalóan ügynöki költségeknek.

Ha a tőkepiac tökéletes, akkor lehetőség nyílik arra, hogy az információk isme
retében a részvényesek a részvény árába teljes mértékben belekalkulálják az 
ügynöki költségeket. Ha pl. a menedzsment arra törekszik, hogy tőkeberuházást 
hajtson végre, akkor a külső tőkeberuházók az ügynöki költségekkel csökkentik 
a részvény árát. Ügynöki költségek nélkül a vállalat részvényeiért P árat haj
landók fizetni, ha azonban ezen költségek léteznek, mondjuk A értékben, akkor 
a részvény értéke csupán P-A lesz. Ilyen körülmények között a menedzsment 
arra törekszik, hogy olyan tőkestruktúrát alakítson ki a vállalaton belül, amely 
minimalizálja az ügynöki költségeket. Ez azonban általában nem igaz, a tőke
piac a gyakorlatban kvázi hatékony vagy gyengén hatékony. így a menedzs
ment (az ügynökök) több információval rendelkeznek a vállalatról, mint a kül
ső tulajdonosok és ebből előnyt kovácsolhatnak.

Az utóbbi években az ügynöki költségek csökkentésének egy olyan módja ter
jedt el elsősorban a multinacionális és a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok köré
ben, amely a menedzsment tulajdonosi „érzületét” kívánta növelni azáltal, 
hogy tulajdonossá teszi a menedzsmentet. A menedzsment részvénviuttatási 
opciós programok kedvezményes részvényvásárlási lehetőséget biztosítanak, és 
döntő mértékben a részvényárfolyamok változásától (emelkedésétől) teszi füg
gővé a javadalmazást.

Nézzük meg a következőkben, hogy hogyan magyarázza az ügynökelmélet a 
vállalat szervezeti struktúráját, ezen belül is azt, hogy hány hierarchikus szint 
lesz a szervezeten belül. A vállalat az ügynökelmélet szerint nem más, mint 
ügynöki szerződések összekapcsolódó láncolata. A felettes rendelkezésére álló 
információ azonban korlátozott, és így a szerződés soha nem lehet tökéletes.

Vessünk egy pillantást a döntéshozatali folyamatra. A vállalaton belül az egy
mással szerződéses kapcsolatban levő egyének, csoportok specializálódnak bi
zonyos feladatokra. Ez a specializáció az egyik oldalról növeli a hatékonysá
got, a másik oldalról azonban problémákat okoz. Ezek a gondok azért merülnek 
fel, mert azok, akik a döntéshozatal korábbi szakaszában vesznek részt, a töb
biektől függnek, attól, hogy azok hogyan kísérik figyelemmel a folyamatokat, 
hogyan döntenek. Azok viszont, akik a döntéshozatal végső szakaszának részt
vevői, függnek a többiek által rendelkezésre bocsátott információ mennyiségé
től és megbízhatóságától. így a vállalaton belül tevékenykedők egymás közötti 
kapcsolatai, azaz a szervezeti és szociális struktúra is befolyásolja a döntésho
zatal hatékonyságát.
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A vállalat és az alkalmazottak növekedésével nőni fog a szervezeten belül a hi
erarchikus szintek száma is, ami a specializáció javulása mellett azzal jár, hogy 
a szintek közötti kommunikáció hatékonysága romlik, azaz az ügynöki költsé
gek növekednek. Költségnövekedés ezen túl abból is adódik, hogy a magasabb 
szinten levők magasabb fizetést is kapnak. A vállalat így olyan szervezetet épít 
ki, annyi hierarchikus szintet hoz létre, ahol a specializációból származó elő
nyöket kiegyenlíti a hierarchikus szintek számának növekedéséből és az ügy
nöki költségek emelkedéséből származó költségek.

Összehasonlítva az ügynökelméletet a szervezeti elméletekkel látható, hogy 
mind a két elmélet kihangsúlyozza a piaci erők hatását a vállalati magatartás 
kialakításában. A szervezet-elméleteknél azonban ez az alkalmazkodás mecha
nikus, elsősorban a külső (piaci) környezet bizonytalanságával függ össze és a 
belső érdekviszonyoktól független. Az ügynök elmélet képes magyarázatot ad
ni arra, hogy a piaci környezet változása hogyan hat a vállalat szervezeti és 
szociális struktúráin keresztül a vállalat teljesítményére. Az elmélet további ér
deme, hogy felhívja a figyelmet ezen alkalmazkodás költségeire. így pl. ha a 
vállalat a külső környezet változásaira a vertikális integráció kiépítésével vála
szol, akkor a szervezet elméletek szerint ez csökkenti a bizonytalanságot. A 
másik oldalról azonban - állítja az ügynök elmélet - ez az alkalmazkodás nem 
költség nélküli.

A piaci alkalmazkodás tekintetében az ügynökelmélet kétségtelenül eltérést 
mutat a magatartási és a menedzser elméletekhez képest. A menedzser saját 
hasznossági függvényének maximalizálása során valóban objektív korlátként 
ott van a piac. A vállalati eredmény tehát a profit tekintetében a tökéletes piac 
profitmaximuma és a menedzserelmélet szerinti minimális profit között a piac 
tökéletlenségének a függvényében alakul.
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6.3 Összefoglalás

Ezen fejezetben a vállalati célokkal, mint a szervezet céljaival foglalkoztunk. A 
cél megvalósulása a vállalaton belül tevékenykedő egyének munkája nyomán 
realizálódik. Esetenként a vállalat végső célja nem esik egybe a vállalaton belül 
működő szereplők önös céljaival, mely reláció feszültséget kelthet a szerveze
ten belül. Ennek a problémának a megelőzése érdekében létezik egy bizonyos 
célhierarchia a vállalaton belül, mely figyelembe veszi mindenki célrendszerét, 
és azok koordinálásával hozza létre a vállalati szintű célrendszert.

Lényeges, ugyanakkor pontosan számba venni azokat a csoportokat, melyek a 
vállalaton belül és kívül léteznek és közvetlen vagy éppen közvetett hatást gya
korolnak a vállalatra. Ezek a csoportok az érintettek, akiknek érdeke a vállalat
tal való hatékony együttműködés, vagy éppen a versenytársak esetében a válla
lat kiszorítása a piacról.

A belső érintettek, pontosabban a tulajdonosok és a menedzserek érdekellenté
teiből adódó problémával a vállalatirányítás című alfejezet foglalkozik, mely 
bemutatja a két célhierarchia feszültség pontjait. Ezen elmélet megoldást is kí
nál a helyzet megoldására, mely a gyakorlati életben nem minden esetben való
sítható meg az Egyesült Államokban elhíresült Enron botrány, mely a részvé
nyesek megkárosításával végződött. A külső és belső érdekeltek kapcsolatából 
keletkező problémával a vállalatok társadalmi felelősségének a bemutatásakor 
foglalkozunk.

A vállalat működésével, annak érintettjeivel és azok relációival a vállalatelmé
let fejezet foglalkozik. A vállalatelmélet a vállalattal foglalkozó, a vállalatra és 
azok csoportjaira, valamint működési területükre vonatkozó elméleti megfonto
lások összessége, amelyik a különböző tudományterületek (közgazdaságtan, 
jog, szociológia, pszichológia stb.) vállalatokra vonatkozó megállapításait ösz- 
szegzi.
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7. A tulajdon és az irányítás szétválása, 
vállalatkormányzás

Jelen fejezet szorosan kapcsolódik az előző részben bevezetett vállalati érdek- 
viszonyokat leíró elméletekhez, melyekben bemutattuk a döntéshozatali me
chanizmusok során jelentkező szisztematikus torzításokat, valamit a vállalat 
érintettjeinek eltérő célfüggvényeiből eredő érdekkonfliktusokat. A vállalat
kormányzás rendszere a vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek által felve
tett problémák megoldására született, ami a gyakorlatban az Enron, Parmalat, 
WorldCom vállalatoknál tapasztalt visszaélések megelőzését jelenti.

7.1 Érdekkonfliktusok kialakulása, a vállalatkormányzás fogalma

Az elmúlt évtizedekben végbement gazdasági fejlődés, valamint a fokozódó 
verseny a vállalati méret jelentős növekedését, valamint a vállalat vezetéséhez 
szükséges szaktudás bővülését eredményezte. Ezen tényezők nyomán kialakult 
a vállalat operatív irányítását ellátó vállalatvezetői (menedzseri), valamint a 
vállalatba pénzeszközt befektető tulajdonosi réteg.

A kezdetben kisméretű vállalatokat még egyetlen személy, a tulajdonos
menedzser birtokolta és irányította is. A fokozódó verseny által (is) kikény- 
szerített növekedést ezek az egyedüli tulajdonosok többnyire már nem voltak 
képesek belső forrásokból finanszírozni, ezért kívülről kellett tőkét bevonni a 
vállalkozásba. A külső források közül a részvénykibocsátás egyúttal további 
tulajdonosok bevonását is jelentette, azonban ezen tulajdonosok az operatív 
szintű irányításba és ügyvitelbe már nem láttak bele. A tulajdonos- 
menedzsernek pedig -  a befektetői kockázat csökkentése érdekében -  biztosí
tania kellett a tulajdonosi érdekek érvényesülését, más szóval a vállalati érték 
maximalizálását. Mivel a tulajdonos-menedzser a külső tulajdonosokhoz ha
sonlóan részvénnyel rendelkezett, ugyancsak érdekelt volt a vállalat értékének 
növelésében.

Ez a „biztosíték” akkor szűnt meg, amikor a vállalat irányítását egy professzio
nális csoport, a menedzserek csoportja vette át, melynek tagjai tulajdoni há
nyaddal már nem rendelkeztek, így érdekeik nem estek egybe a tulajdonosoké
val. A tulajdon és az irányítás szétválásával a feladatkörök, jogosítványok is 
szétváltak, mely a tulajdonosok számára az operatív szintű döntésekből történő 
kiszorulást eredményezte. Az így kialakult helyzet nyomán jött létre az infor
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mációs aszimmetria problémája, mely az egyenlőtlen információszerzést jelen
ti. A 7-1. ábra ezt a konfliktus szemlélteti.

A 7-1. ábrán jól látható egyrészt az eltérő anyagi (és nem-anyagi) motiváció, 
amely az eltérő célfüggvényeket implikálja, másrészt azok az információs csa
tornák, amelyek a két fél között az információk áramlását biztosítják. (Ezen 
problémával foglalkozott a 6. fejezetben már tárgyalt megbízó-ügynök elmélet 
is.) A probléma abból keletkezik, hogy ezek az információs csatornák a tulaj
donosok szempontjából nem működnek súrlódás-mentesen, számukra nem biz
tosítanak tökéletes tájékoztatást.

7-1. ábra: A  tu la jdon  és irán y ítá s szé tvá lá sá b ó l szá rm a zó  érdekellen té t, in 
fo rm á c ió s  a szim m etria  p ro b lém á ja

Az információs aszimmetria és az érdekellentétek nyomán kialakult feszültsé
get a vállalatkormányzás (corporate governance) rendszere hivatott feloldani. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy a vállalatkormányzás rendszere biztosítja a be
fektetőt -  a tulajdonost -  afelől, hogy a befektetés elvárt hozama valóban létre
jöjjön. azaz a vállalat értéke a lehető legmagasabb szintet érje el (Shleifer és 
Vishny, 1997).

Az alapproblémát tovább bonyolítja a vállalatok tulajdonosi szerkezetében ta
pasztalható eltérés is, mely az európai kontinensen koncentráltabb, míg az an
golszász területeken szétszórtabb tulajdonosi struktúrát jelent.

Az angolszász viszonyok között a szétszórt tulajdonosi szerkezet azt jelenti, 
hogy a tulajdonosok száma magas, ugyanakkor az egyes tulajdoni hányadok 
mérete elenyésző, amely a tulajdonosok egyedi és közvetlen érdekérvényesíté
sét lehetetlenné teszi. A nagyszámú tulajdonos együttműködésének a valószí
nűsége kicsiny, hiszen a tulajdonosi érdekképviselet -  amely biztosítaná az in-
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formáció megszerzését és feldolgozását -  csak igen magas költségekkel lenne 
megszervezhető. Ezen probléma felszámolása érdekében jelentek meg pl. az 
intézményi befektetők, mint aktív tulajdonosok, akik tulajdonosi beadvány
okon és bizottsági delegáltakon keresztül próbálják meg tulajdonosi jogaikat 
érvényesíteni.

A 7-2. ábrán látható relációból ugyanakkor kitűnik egy újabb érdekkonfliktus, 
mely az alapkezelő részvényeit birtokló kistulajdonosok és az aktív tulajdonosi 
szerepet játszó intézményi befektető viszonylatában jön létre. Ebben az esetben 
fontos látni, hogy az intézményi befektetőt szintén egy menedzser irányítja, 
akinek célfüggvénye nem feltétlenül esik egybe a kistulajdonoséval. Az infor
mációs aszimmetria továbbra is fennáll, hiszen az intézményi befektető portfo
liójának összetételével, tulajdonosi aktivitásával kapcsolatban csak időszako
san -  és akkor sem feltétlen minden részletre kiterjedően, illetve teljeskörüen -  
tájékoztatja a kistulajdonost.

7-2. ábra: Az aktív tulajdonosi szerepet vállaló intézményi befektető

A kontinentális Európában a vállalatok tulajdonosi szerkezete koncentrált, ami 
azt jelenti, hogy a tulajdonosok között nagy valószínűséggel találni olyan ún. 
blokktulajdonost (5 százaléknál magasabb tulajdoni hányaddal rendelkező tu
lajdonos-társat), akinek egyben többségi tulajdona van a kérdéses vállalatban. 
A többségi tulajdonosnak lehetősége van a vállalatvezetés hatékony ellenőrzé
sére, ugyanakkor nem köteles tájékoztatni a többi kistulajdonost. Ilyen esetben 
a nagytulajdonos a kisebbekkel szemben az információszerzés szempontjából 
előnyben van, melyet saját haszon szerzésére használhat fel.

Ez tehát azt jelenti, hogy a vállalatkormányzás rendszerének nem csupán a vál
lalatvezető -  tulajdonos relációra kell koncentrálnia, hanem az egyes tulajdo
nosi csoportok -  részben eltérő -  érdekrendszerét is figyelembe kell vennie.
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A tulajdonosi struktúra, s ezáltal az angolszász és kontinentális európai válla
latkormányzási modellek között kialakult különbség LaPorta és szerzőtársai 
(1998) szerint a kontinensekre jellemző jogrendszerben keresendő. Érvelésük 
szerint a kisebbségi tulajdonosok védelme az a tényező, mely kihat a tulajdo
nosi struktúrára, hiszen ahol a jogszabályi védelem elégséges, ott nincsen szük
ség magas tulajdoni hányadra annak érdekében, hogy a tulajdonos hatékonyan 
ellenőrizhesse a vállalatvezetését. (Ez fontos megállapítás, bár az is igaz, hogy 
a jogszabályi védelem önmagában biztosan nem oldja meg a tulajdonos és me
nedzser közötti információs aszimmetria problémáját.)

Magyarország esetében a kontinentális európai modell jelenlétéről beszélhe
tünk, azaz a tulajdonosi koncentráció magas fokáról. Ha a Shleifer és Vishny 
által alkotott definíciót vesszük alapul, akkor a vállalatkormányzás rendszeré
nek hatékonysága a vállalatfinanszírozás lehetőségeire valamint költségére fejt 
ki jelentős hatást. Ha ugyanis a vállalat nem képes tulajdonosait biztositani afe
lől, hogy az általuk elvárt hozam valóban realizálódik, akkor a tulajdonosok 
(részvényesek) részvénycsomagjaiktól megválva más vállalatokba fektetik 
pénzeszközeiket. Ez a részvényárfolyam csökkenéséhez vezet, mely egy bizo
nyos szint után felvásárlási célponttá teszi a vállalatot. Ha ugyanez a vállalat 
további részvényeket kíván kibocsátani, akkor az elégtelen vállalatkormányzási 
rendszer túlságosan alacsony vételi árfolyamot indukál, melynek következmé
nye az elégtelen mennyiségű tőkeösszeg, ami pedig meghiúsíthatja a tervezett 
expanziós stratégia kivitelezését.

Gillan és Starks (1998; definíciója szerint a vállalatkormányzás rendszere túl
mutat a tulajdonosok által elvárt hozam biztosításán, már a vállalat összes érin
tettjével (stakeholder) foglalkozik. Eszerint a vállalatkormánvzás egy olvan 
rendszer, mely törvényszerűségeket, szabályokat, tényezőket definiál, melyek 
megteremtik a vállalat működési keretét.

így a vállalatkormányzás jelentősége a széles érintetti kör szerteágazó célrend
szereinek a harmonizálásában lelhető fel. A szervezeten belül és kívül elhe
lyezkedő szereplők érdekei egyformán meg kell, hogy jelenjenek először is a 
vállalati döntéshozatalban, majd ezt követően lényeges a vállalati teljesítmény 
és működés folyamatos felülvizsgálata is annak érdekében, hogy a különböző 
érdekek ne csak a tervezési szakaszban, hanem a végrehajtás során is szerepet 
kapjanak.

A vállalatkormányzásnak létjogosultsága elsősorban a nagyvállalati szinten 
van, ahol a különböző funkciók és státuszok nincsenek átfedésben, ezáltal az 
előbb említett célrendszerek közötti különbség eltérő személyekhez utalva je
lenik meg. A vállalatkormányzás rendszere egy olyan keretet biztosít, mely a
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gazdasági szereplőket képessé teszi arra, hogy a részvénytársaság erőforrásai
val hatékonyan és átláthatóan gazdálkodjanak.

7.2 Az ügynöki költség vállalatértékre gyakorolt hatása

Számos menedzser-elmélet foglalkozik a tulajdonosok és vezetők eltérő érdek
rendszereinek problémájával, valamint ennek különböző implikációival. Jelen 
részben Baumol (1959) értékesítés maximalizálási modelljét mutatjuk be, mely 
szerint -  ahogy arra a 6. fejezetben már utaltunk -  a vállalatvezetők a profit 
maximalizálása helyett az értékesítés maximalizálását tartják fő céljuknak. Az 
ilyen típusú magatartásnak egyenes következménye az ügynöki költség, melyet 
befolyásol a vállalat érintetti körének szerteágazódása. Az érintetti kör szerte- 
ágazódása alatt azt értjük, hogy a vállalat tevékenységének finanszírozásából 
adódóan milyen szereplők kerültek kapcsolatba a vállalattal. A részvénykibo
csátás vagy hitelből történő finanszírozás más és más érdekkonfliktust szül, ez
által az ügynöki költség mértéke is változó. Jensen és Meckling (1976) az 
adósság-saját tőke arány függvényében határozza meg az ügynöki költség mér
tékét, melynek nem csupán vállalatkormányzási, hanem vállalatfinanszírozási 
implikációi is vannak.

7.2.1 Baumol értékesítés-maximalizálási modellje

Ahogy azt a bevezetőben már említettük ebben a modellben a vállalatvezető 
elsődleges célja az összárbevétel maximalizálása, a profit maximalizálásával 
szemben. A tulajdonos a vállalat értékének növekedésével árfolyamnyereségre 
tesz szert, valamint osztalékot kap. Az árfolyamnyereség csak abban az esetben 
maximális, ha a vállalat kapitalizációja (kibocsátott részvények száma és az 
egységnyi részvényárfolyam szorzata) a lehető legmagasabb szinten áll, mely a 
vállalat jó teljesítményét tükrözi. A jó teljesítmény ebben az esetben a maxi
malizált profit eredménye, mely egyben az osztalék mértékére is hatással van.

A vállalatvezető azzal,.hogy az összárbevétel maximalizálására koncentrál, a 
maximálisan elérhető profithoz képest alacsonyabb profitot realizál, melyet a
7-3. ábrán a P, pont mutat. A  1-3. ábrán a vízszintes tengely a termelést mutat
ja, melyet a kibocsátott termék darabszámában határozunk meg. A függőleges 
tengelyen az összárbevételt, költséget és profitot tüntettük fel. A TK az össz
költség változását mutatja a termelés függvényében, míg a TB az összárbevétel 
alakulását reprezentálja, ugyancsak a kibocsátás függvényében. Ahol a TB és 
TK függvény a legmesszebb helyezkedik el egymástól ott a legmagasabb a pro
fit szintje. Ezen a ponton a határbevétel (MR) és határköltség (MC) megegyez
nek, azaz további egv egységnyi termék előállítása nyomán felmerülő költség,
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valamint árbevétel egyenlő. Ha Qp-1 meghaladó mennyiségű terméket bocsát ki 
a vállalat, akkor annak költségnövekménye nagyobb lesz az árbevétel növek
ménynél, mely ennél fogva alacsonyabb profitot jelent. Ennek oka, hogy a vál
lalat célpiaca elkezd telítetté válni, melynek nyomán az elérhető egységár 
csökken, mérsékelve ezzel az árbevétel növekedést. A határköltség azért nő 
emelkedő ütemben, mert a vállalat erőforrásai már nem képesek maximális ha
tékonysággal előállítani a növekvő termékmennyiséget (gondoljunk csak egy 
gyártócsarnokra, ahol a gépek kapacitása véges, s azzal, hogy nagyobb számú 
munkást foglalkoztat a vállalat, költséget növel, melyet a kibocsátott termékek 
számában bekövetkező növekmény már nem tud kompenzálni). A maximális 
profitot a P függvényen a P2 pont jelzi. A QB termelési szintet, mely az árbevé
tel maximalizálásának eredménye, a TB függvény legmagasabb pontjából a 
vízszintes tengelyre bocsátott egyenes határoz meg. Azzal, hogy a vállalatveze
tő QP kibocsátási szint fölé emeli a termelést, a vállalati erőforrásokat nem az 
optimális szinten használja ki, így költségei emelkednek, mely a csökkenő ten
denciában növekvő árbevétel miatt a profit mérséklődő ütemű növekedéséhez 
vezet. A csökkenő határbevétel és növekvő határköltség a Qj/ kibocsátási szint
nél a profit megszűnéséhez vezet.

Baumol a QB termelési szinthez rendelt P/ profitot úgynevezett profitkorlátnak 
nevezte el, mely alá a vállalatvezető semmilyen körülmények között nem 
megy, mert az a tulajdonosok elégedetlenségét eredményezné. Ha ugyanis a 
tulajdonos nincsen megelégedve, akkor a vállalati részvény eladása mellett

7-3. ábra: Összárbevétel maximalizálása
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dönt, mely döntés az árfolyam csökkenéséhez vezet. Ha az árfolyam egy adott 
szint alá megy, akkor a vállalat felvásárlási célponttá válik, s a felvásárló válla
lat elbocsátva a vállalatvezetést, saját menedzsereit ülteti a vállalat élére.

Ez a folyamat a vállalati kontrollpiac. mely a 60-as és nyolcvanas évek között 
ellenséges felvásárlások formájában jelentkezett, s az időszakra jellemző válla
latkormányzási mechanizmust jelentette.

A profit- vagy árbevétel-maximalizálási érdekkonfliktus pluszköltséget ró a 
vállalatra, melyet ügynöki költségnek nevezünk. Attól függően, hogy a válla
latvezetést ki és milyen csatornákon keresztül képes kontrollálni, ez az ügynöki 
költség változik. Vállalatfinanszírozási szempontból ez azt jelenti, hogy eltérő 
az ügynöki költség akkor, ha külső tulajdonosok vagy hitelezők végzik a veze
tői kontrollt. Ezt a viszonyt írja le Jensen és Meckling (1976) modellje.

7.2.2 Jensen és Meckling (JM) optimális tőkestruktúra modellje

Az ügynöki költség nem csupán a maximális és tényleges vállalati érték kü
lönbségeként jellemezhető, hanem ide sorolandóak azon direkt tételek is, me
lyek a vállalatvezetés kontrolálása kapcsán merülnek fel. Fontos továbbá ki
emelni a mellékjuttatásokat, melyek körét a vállalatvezetők a maguk számára 
határoznak meg, s esetenként jóval átlépik az indokolt szintet. Indokolatlan 
mellékjuttatások közé tartoznak pl. a luxus autók fenntartása, a vállalat telje
sítményét nem tükröző vezetői bonuszok.

A külső tulajdonos és a tulajdoni hányaddal nem rendelkező vállalatvezető kö
zött feszülő érdekellentétet már tárgyaltuk, így a JM modell szempontjából re
leváns másik csoport, a hitelezők helyzetét mutatjuk most be. A vállalat egy
részt kötvénykibocsátás, másrészt banki hitelfelvétel során kerülhet kapcsolat
ba a hitelezői oldallal. A hitel odaítélése előtt vagy a vállalati kötvény megvá
sárlásakor a vállalatnak informálnia kell a másik felet a jövőre vonatkozó üzleti 
terveiről, a vállalat pénzügyi helyzetéről. Ekkor a hitelt felvevő vállalat termé
szetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehetséges hitelezők ala
csony hitelkockázatot állapítsanak meg. A hitel odaítélését követően, hasonló
képpen a részvénykibocsátáshoz, információs aszimmetria lép fel, hiszen a hi
telező, legyen az bank vagy vállalati kötvénybe befektető személy vagy intéz
mény, már nem fér hozzá a napi működéssel, eredményességgel kapcsolatos 
hírekhez. A kutatások azt bizonyítják, hogy a növekvő áttételi arány (a vállalati 
tőkestruktúrában a hitel arányának növekedése) a vállalatot egyre kockázato
sabb projektekbe történő befektetésre sarkallja, mely a hitelezők által felvállalt 
kockázatot növeli. A hitelt nyújtó számára a folyamatos informáltság olyan 
nagymértékű költséggel járna, hogy az akár a hitelnyújtás rentabilitását is ve
szélyeztethetné.
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Ez tehát azt jelenti, hogy a hitelezőnek számolnia kell egy esetlegesen 
megnövekedett kockázati tényezővel, mely a vállalat befektetési politikájának 
lehet az eredménye, valamint a folyamatos információgyűjtés nyomán felmerü
lő közvetlen költséggel, mint ügynöki költséggel.

A vállalati tőkestruktúra és az ügynöki költség viszonyát a 7-4. ábra mutatja. 
Az AS görbe a külső tulajdonos arányának változása nyomán bekövetkező ügy
nöki költség szinteket mutatja. Az S  pontban a vállalat teljes mértékben a belső 
érintettek, azaz a vállalatvezetők tulajdonában van, így érdekkonfliktus hiá
nyában ügynöki költség nem jelentkezik. Az AS görbén balra haladva a külső 
részvényesek arány nő, míg a vállalatvezető résztulajdona csökken, mely az ér
dekkonfliktus, ügynöki költség növekedését indukálja. A szóban forgó költség
elem akkor a legjelentősebb, amikor a vállalat teljes mértékben külső tulajdo
nosok által finanszírozódik („A” pont a függőleges tengelyen).

A 0B görbe a hitel relatív mértékének és az ügynöki költség nagyságának ösz- 
szefüggését reprezentálja. Ezen görbén jobbra haladva a hitelező kénytelen 
számolni a magasabb kockázatú projektek növekvő valószínűségével.

7-4. ábra: Ügynöki költség az adósság-saját to’ke megoszlás függvényében

Az AB görbe a 0B és az AS görbék összege, azaz a részvénykibocsátás és hitel- 
felvétel kombinációja nyomán felmerülő ügynöki költség szinteket mutatja 
meg. Az ügynöki költség legalacsonyabb szintje az AB görbe minimum pontjá
nál található.
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A JM modell jól szemlélteti, hogy elégtelen vállalatkormányzási rendszer ese
tén az érdekkonfliktusok nyomán felmerülő ügynöki költségnek számottevő 
anyagi vonzata lehet. Ezen költségtétel minimalizálása érdekében működnek az 
úgynevezett belső és külső kontrollfolyamatok. A következő részben ezeket a 
mechanizmusokat vesszük számba.

7.3 A vállalatvezetést kontroláló külső mechanizmusok

Gillan és Starks (11/98) vállalatkormányzással kapcsolatban megfogalmazott 
definícióját felidézve fontos azt látni, hogy a megbízó-ügynök viszony nem 
csupán a vállalatvezetés és a tulajdonosok között alakul ki, hanem az érintetti 
körhöz tartozó más csoportok viszonylatában is. Ez azt jelenti, hogy a felső
vezetés - középvezetés, a beszállító - megrendelő, a munkavállaló - munkáltató 
viszony ugyancsak tartalmazhat szabályozandó konfliktusokat, melyek figyel
men kívül hagyása esetén a vállalat hatékony működése is veszélybe kerülhet.

AJ Tulajdonosi aktivitás
Ahogy azt már többször hangsúlyoztuk, a tulajdonos a vállalat értékének ma
ximalizálásában, míg a vállalatvezető saját egzisztenciájának megteremtésében 
érdekelt, mely célok nem mindig esnek egybe. Ha a tulajdonos észleli, hogy a 
vezetés tevékenysége a vállalat értéke szempontjából káros, azaz a vállalat tel
jesítménye elmarad a várttól, akkor elméletileg lehetősége van a vállalatvezetés 
leváltására. Ezen jogát az éves tulajdonosi közgyűlésen gyakorolhatja, abban 
az esetben, ha igazáról meg tudja győzni a többi tulajdonost, s ezáltal a szava
zatok többségét a cél mögé tudja állítani. Ez ugyanakkor egy nehéz feladat leg
főképpen egy olyan környezetben, ahol a tulajdoni hányad szétaprózódott.

E probléma megszüntetésére irányul az úgynevezett tulajdonosi aktivizmus. 
mely koncepció a vállalatkormánvzás politikai modelljeként ismert. Ekkor egy 
blokktulajdonos a pozíciójából adódó előnyöket kihasználva szavazatokat gyűjt 
az általa képviselt koncepció elfogadása érdekében. Az esetek többségében ez 
a bizonyos blokktulajdonos egy pénzügyi vagy intézményi befektető. A 90-es 
évektől kezdve a vállalatkormányzás mechanizmusának ezen formája széles 
körben elterjedt. Az intézményi befektetői réteg rendelkezik a szükséges pénz
ügyi és szakmai kapacitással, s ezáltal képes a folyamatos adatgyűjtésre, elem
zésre, valamint álláspontjának széles körű publikálására. Az aktív intézményi 
befektetők közé sorolhatóak a magán- és állami nyugdíjalapok, alapkezelők, 
kockázati alapok, befektetési bankok.
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B./ Felvásárlás
Az ellenséges felvásárlás, mint vállalatvezetői kontrollfolyamat elsősorban a 
tőzsdén jegyzett vállalatok esetén releváns. Ennek oka az árfolyamváltozás le
hetőségében rejlik, hiszen a tőzsdei vállalatok részvényárfolyama napról napra 
változik, a vállalat fundamentális értékének és jövőbeni lehetőségeinek függ
vényében. Hatékony tőkepiacot feltételezünk, így a részvényárfolyamok min
den időpillanatban tartalmazzák a piacon elérhető összes releváns információt, 
azaz a részvényárfolyam mindenkor tükrözi a vállalat fundamentális értékét.

Ha a befektető úgy ítéli meg, hogy a vállalatvezető elégtelen teljesítménye, va
lamint részvényesi értéket figyelmen kívül hagyó döntése a vállalatnak kárt 
okoz, akkor dönthet részvényei eladása mellett. Abban az esetben, ha ezt a vé
leményt egynél több részvényes osztja, s mindegyikük az eladás mellett dönt, 
akkor a részvényárfolyam csökkenése egy idő után vonzó felvásárlási célponttá 
teszi a vállalatot. Amennyiben a vállalatot valóban felvásárolja egy versenytár
sa, vagy egy másik profitorientált szervezet, akkor a vállalatvezetés elmozdítá
sa nagy valószínűséggel elkerülhetetlenné válik. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
vezető elsődleges célja, egzisztenciájának megteremtése, nem teljesül.

Felvásárlási célponttá való válást az aktuális vállalatvezető a részvényesi igé
nyek kielégítésével próbálja meg elérni, mely ugyanakkor nem feltétlenül je
lenti a vállalat értékének maximalizálását, ahogy azt a Baumol-féle elméletben 
is láthattuk.

A vállalatvezetés kezében vannak olyan eszközök, melyek felhasználásával 
megakadályozhatja a felvásárlást, így biztosítva a vezetők személyes egzisz
tenciáját. Ezen eszközök alkalmazásával csökkentik a vállalat fundamentális 
értékét, vagy addicionális költséget terhelnek az ajánlatot tevő vállalatra. A 
törvény lehetőséget biztosít a vállalatvezetőknek ezen eszközök alkalmazására, 
de csak abban az esetben, ha a tulajdonosokat teljes körűen informálták, s jó
váhagyásukat megszerezték. A vállalatvezető akkor kerülheti el a tulajdonosok 
jóváhagyását, ha félretájékoztat a vállalat felvásárlást követő értékével kapcso
latban. A felvásárlást megakadályozó eszközök ilyen formán történő alkalma
zása vállalatkormányzási problémákat vet fel. A következőkben, ezen eszközök 
bemutatásakor ezt a vállalatkormányzás szempontjából problémás magatartási 
formát tételezzük fel.

• Fehér lovag: a felvásárlási célponttá vált vállalat vezetése felajánlja a válla
latot egy harmadik szervezetnek, melyről biztosan tudja, hogy nem ellensé
ges szándékú, azaz nem kívánja leváltani az aktuális vezetést. Eme eszköz 
egy másik formája a célpont által történő részvénykibocsátás egy barátságos 
harmadik szervezet számára. Ekkor a célpont vállalat vezetésének bizo



7.3 A vállalatvezetést kontroláló külső mechanizmusok 163

nyosnak kell lennie abban, hogy ezen harmadik cég a részvényeket nem kí
vánja továbbadni az ellenséges felvásárlónak.

• Méregpirula: a célpont megpróbálja kevésbe vonzóvá tenni a vállalatot az 
ellenséges felvásárló számára. Ennek egyik formája az úgynevezett „flip 
in”, mely során a célpont jelenlegi tulajdonosai számára részvény bocsát ki, 
a piaci árfolyam alatti szinten. Ennek nyomán a tulajdonosok azonnali pro
fithoz jutnak, s a felvásárló vállalat kezében lévő részvények súlya csökken.

• Koronaékszerek: ilyen esetben a célpont likvidálja azon eszközeit, melyek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a vállalat attraktivitásához. Ennek egy 
fordítottja, amikor a célponttá vált vállalat, elkerülendő a felvásárlást, olyan 
eszközöket vásárol, melyekről biztosan tudja, hogy nem reprezentálnak ér
téket a felvásárló vállalat számára.

• Aranyéitőemvő: ezen eszköz alkalmazása nem preventálja a felvásárlást, de 
megteremti a célpont vállalt vezetőinek a biztos egzisztenciális hátteret. Ek
kor a leköszönő vezetők jelentős anyagi kompenzációban részesülnek, mely 
addicionális költséget ró a felvásárló vállalatra.

CJ Bankok és más hitelezők
Jelen relációban az információs aszimmetriával való visszaélést a csődtől való 
félelem preventálja, hiszen, ha a vezető csődbe visz egy vállalatot, akkor az ezt 
követő álláslehetőségei jelentősen beszűkülnek. Ahogy arról már beszéltünk, a 
hitelező helyzete is hátrányos, hiszen a vállalat napi tevékenységéről, teljesít
ményéről nem értesül azonnal. A hitelkockázatot a hitelnyújtás pillanatában 
felmérik, s ez alapján határozzák meg a hitelkondíciókat, de ezt követően a hi
telező sem tehet semmit a vállalatvezetés lehetséges visszaéléseivel szemben.

D./ Termékpiac
A vállalatvezetői teljesítmény elsődleges indikátora a vállalat termékpiacon el
ért eredménye. Ez természetesen függ a piac struktúrájától, azaz a versenyhely
zettől, a be- és kilépési korlátoktól, az állami beavatkozástól stb. Elégtelen üz
letpolitika esetén a vállalat kiszorul a piacról, teljesítménye romlik, s ezáltal a 
részvényesi elégedetlenség nő, valamint likviditási problémák jelentkeznek. 
Ennek bekövetkezése indukálja azon folyamatokat, melyeket az előző két 
pontban tárgyaltunk.

EJ Vállalatvezetői opciós program
A vállalatvezetői opciós program nem esik a vállalatvezetést kontroláló külső 
mechanizmusok körébe, de koncepciójánál fogva igen releváns. Ezen eszköz a 
vállalatvezetők tulajdonosi körbe történő bevonását jelenti. A vállalatvezető
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vételi (Call) opció tulajdonosává válik, mely instrumentum lehetőséget biztosít 
arra, hogy egy előre megadott árfolyamon, időpontban, „s” mennyiségű rész
vényre vételi jogot szerezhessen. Fontos hangsúlyozni a jogot, hiszen ha a vál
lalat azonnali piacon kialakuló részvényárfolyama az opcióban szereplő árfo
lyam alá csökken (tehát az opció lehívásával relatíve drágán venné meg a rész
vényt), akkor az opció tulajdonosának nem érdeke, de nem is kötelessége a vé
teli jog gyakorlása. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a vállalatvezető által irányított 
vállalat részvényárfolyama magas, akkor érdemes a vételi jogával élnie, így 
célja egybeesik a jelenlegi tulajdonosokéval. Annak érdekében, hogy ez a kö
zös cél -  a vállalat értékének maximalizálása -  fennmaradjon, a vállalatvezető 
vételi jogának gyakorlásától számítva egy meghatározott ideig nem válhat meg 
részvénypakettjétől. Ez azt indukálja, hogy érdekelt marad a vállalat értékének 
további növelésében.

Annak ellenére, hogy a vezetői opciós program igen népszerű koncepció, haté
konyságát számos bírálat érte:

(1) Vitatott kérdés az a bizonyos tulajdonosi szemlélet, melyet a koncepció el 
kíván érni, hiszen egy opciótulajdonos által viselt kockázat nem egyezik meg 
egy tényleges tulajdonos által viselttel. Míg az opciótulajdonos, előnytelen kö
rülmények bekövetkezése esetén, nem gyakorolja vételi jogát, a tényleges tu
lajdonos veszít az árfolyam csökkenésen.

(2) Nem világos, hogy az opció lehívása nyomán felmerülő költséget a pénz
ügyi kimutatásokban hol helyezzék el. Ennek azért van nagy jelentősége, mert 
ez a költségelem számottevő lehet.

(3) Nehezen orvosolható probléma a vállalatvezetők árfolyam-manipulálási 
képessége, amely segítségével közvetlenül az opció lehívása előtt pozitív hatást 
gyakorolhatnak az azonnali piacon kialakuló részvényárfolyamra. Ezzel opció
juk értékét jelentősen megnövelik. Ez az információ közreadásának időzített 
formája.

7.4 A vállalatvezetést kontroláló belső mechanizmusok:
A vállalatkormányzás gyakorlati modelljei a különböző szerve
zeti típusokban

A korábbiakban vázolt probléma megoldására (vagy legalábbis annak tompítá
sára) szolgálhatnak különböző „belső”, szervezeti megoldások is. Létrejöhet
nek különböző
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• tulajdonosi testületek, amelyek a tulajdonosok közötti egyeztetés és a 
tulajdonosi döntések megfogalmazásának színterei (taggyűlés, közgyű
lés)

• stratégiai irányító testületek (vagy személyek), amelyek (akik) a tulaj
donosok és az operatív irányítást ellátó menedzsment szintje között he
lyezkednek el, a tulajdonosok megbízásából és képviseletében irányítják 
a vállalatot (igazgatóság, ügyvezető)

• ellenőrző testületek (vagy személyek), amelyek (akik) a tulajdonosok 
megbízásából és érdekei alapján kontrollálják a stratégiai és operatív 
irányítást (felügyelő bizottság vagy személy, audit bizottság)

• könyvvizsgálók: számviteli, elszámolásbeli hitelességet, szabályszerű
séget ellenőrző külső szakértők

Ezeknek többféle elméleti modellje alakult ki, amelyek egyfajta választási le
hetőséget kínálnak a tulajdonosoknak a vállalatkormányzás megszervezésére. 
A korábban is említett jogbiztonság megteremtése érdekében ezen túl lehetnek 
törvényi előírások is, vagyis egyfajta forma-kényszer is érvényesülhet. Nálunk 
a társasági törvény írja elő a részben választható, többnyire kötelezően alkal
mazandó szervezeti kereteket és azok jogosítványait. A következő részben eze
ket mutatjuk be.

7.4.1 Szövetkezetek

(1) A szövetkezet irányítása önkormányzati elven épül fel. A szövetkezet tag
sága maga dönt az alapvető stratégiai és taktikai kérdésekben, ide értve a szö
vetkezet működésének, gazdálkodásának és a tagok érdekeit szolgáló más te
vékenységének minden kérdését, a vezető testületek megválasztását, hatáskör
ének illetve a tagok jogainak és kötelességeinek meghatározását is. A szövet
kezet legfőbb önkormányzati szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A 
közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az igazgatóság, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, a könvvvizsgá- 

jónak a megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása;
c) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott ered

mény felhasználásáról;
d) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá tör

ténő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről:



166 7. A tulajdon és az irányítás szétválása, vállalatkormányzás

e) döntés a csődeljárás vaev a szövetkezet felszámolásának kezdeményezésé
ről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról;

f) döntés befektető tagok felvételéről.

A további szervezeti (vállalatkormányzási) struktúra azt feltételezi, hogy a na
gyobb és a kisebb méretű szövetkezetek eltérő méretű szervezeti struktúrát igé
nyelnek, ezért megkülönböztet egy „nagyobb” és egy „kisebb” szövetkezetben 
alkalmazandó modellt (ld. 7-5. és 7-6. ábra).

7-5. ábra: A nagyobb méretű szövetkezetek vállalatkormányzási modellje

(3) A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az alapszabályban meghatáro
zott létszámú, de legalább háromtagú igazgatóság végzi (7-5. ábra). Ötven 
főnél kisebb taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett 
ügyvezető elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében 
jár el (7-6. ábra). Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az 
ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a 
felügyelő bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a 
szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatá
rozott gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal a közgyűlésnek és há
rom havonként a felügyelő bizottságnak beszámolni.



7.4 A vállalatvezetést kontroláló belső mechanizmusok 167

7-6. ábra: A kisebb méretű szövetkezet vállalatkormányzási modellje

(4) A közgyűlés az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább há
romtagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az alap
szabály rendelkezése szerint határozott vagy határozatlan időre választja (7-5. 
ábra). Húsz főnél kisebb taglétszámú szövetkezetnél az alapszabály lehetővé 
teheti, hogy felügyelő bizottság helyett a szövetkezet egyik tagja lássa el a 
felügyelő bizottság feladatait (7-6. ábra). A felügyelő bizottság

a) a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bár
mely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet;

b) felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak 
vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;

c) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahí
vását. felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását:

d) összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatko
zó kötelességének;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a köz
gyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény 
szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;

0  javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megálla
pítására.

7.4.2 A gazdasági társaságok általános szabályai

(1) A gazdasági társaság legfőbb szerve
A gazdasági társaság legfőbb szerve közkereseti és betéti társaságoknál a tagok 
gyűlése, korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a
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közgyűlés. Az egyesülés legfőbb szerve ugyancsak a taggyűlés. A gazdasági 
társaság minden tagja (részvényese) jogosult a legfőbb szerv tevékenységében 
részt venni.

A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapve
tő. stratégiai ügyeiben való döntés. A legfőbb szerv határozatait - ha törvény 
vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen lévő tagok (rész
vényesek) szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

(2) A gazdasági társaság ügyvezetése
A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a ve
zető tisztségviselőkből álló testület látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság 
irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, ame
lyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság leg
főbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jog
szabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve ha
tározatainak van alávetve, és a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) által 
nem utasítható. (Ez alól egy fontos kivétel van: az egyszemélyes gazdasági tár
saságnál az egyedüli tag (részvényes) a vezető tisztségviselő részére adhat 
(írásban) utasítást, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani, de ez
zel mentesül is a felelősségvállalás kötelezettségétől.)

A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget 
betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a gazdasági társaság ér
dekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a 
polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szem
ben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb 
szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható 
megszegésével a társaságnak okozott károkért. (Itt is van egy fontos kivétel: a 
gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét kö
vetően. a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat már nem magának a 
gazdasági társaságnak, hanem a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni.

Együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, illetve testületi 
ügyvezetés esetén a vezető tisztségviselők gazdasági társasággal szemben ér
vényesíthető kártérítési felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyve
zetés határozata okozta, a felelősség alól mégis mentesül az a tag, aki a döntés
ben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
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A társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tűzze 
napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának 
értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felment- 
vény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a 
vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatályta
lanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény 
megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha ezt a társasági szerződés lehetővé teszi, a társaság legfőbb szerve a vezető 
tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető 
kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tiszt
ségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A 
cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alap
ján köteles eljárni.

(3) A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi 
ellenőrzése

A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljá
ból jogosultak - meghatározott esetekben pedig kötelesek - felügyelőbizottsá
got létrehozni.

Kötelező a felügyelöbizottság létrehozása:

a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytár
saság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik (ld. ké
sőbb);

b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok leg
alább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) ké
rik;

c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt tör
vény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevé
kenységre figyelemmel előírja;

d) ha az a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében 
szükséges.

A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A felügyelő
bizottság testületként jár el, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 
hozza. A felügyelőbizcttság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai 
(részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tag
jai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
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Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény 
szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a 
felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabály
ba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének ha
tározataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok 
(részvényesek! érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének 
rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági 
társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésé
vel okozott károkért.

Az egyes társasági típusok sajátos vállalatkormányzási struktúráit a követke
zőkben mutatjuk be.

7.4.3 A közkereseti társaságok kormányzása 

(1) A társaság legfőbb szerve
A közkereseti társaságnak nincs a tagoktól elkülönült irányítási szervezete. A 
Kkt legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel 
lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a 
társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldönté
sét a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják. A számviteli törvény szerinti be
számolójóváhagyásáról minden esetben a tagok gyűlése határoz.

A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A 
társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat min
den tagot megillet. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve 
azokat a kérdéseket, amelyek esetében törvény vagy a társasági szerződés há
romnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
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7-7. ábra: A Kkt-k és Bt-k vállalatkormányzási modellje

(2) Üzletvezetés, képviselet
Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére 
mindegyik tag időbeli korlátozás nélkül jogosult. A társasági szerződésben a 
tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak: ebben az esetben 
a többi tag üzletvezetésre nem jogosult.

Az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről nem 
a tagok gyűlése jogosult határozni. Az üzletvezetésre jogosult tagok mindegyi
ke önállóan járhat el. (Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett 
vagy már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tagok gyű
lése jogosult az intézkedés felülbírálatára.) A társasági szerződés úgy is ren
delkezhet, hogy több üzletvezetésre jogosult tag csak együttesen járhat el. 
Egyetértés hiányában bármelyikük jogosult az adott kérdésben a tagok gyűlé
sének a döntését kérni. A halaszthatatlan intézkedéseket azonban az üzletveze
tésre jogosult tagok önállóan is megtehetik.

A betéti társaságokra a fentiek azzal az eltéréssel érvényesek, hogy a kültag a 
társaság üzletvezetésére - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - 
nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz.

7.4.4 A korlátolt felelősségű társaságok kormányzása 

(!) A társaság legfőbb szerve
A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tar
tozik (többek között):

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása:
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;



172 7. A tulajdon és az irányítás szétválása, vállalatkormányzás

d) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés meg
adása;

e) az ügyvezető, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgálónak a megválasztása, 
visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása;

f) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szer
ződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezeté
nek jóváhagyása;

g) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
h) a társasági szerződés módosítása;
i) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a le
adható szavazatok többsége képviselve van.

7-8. ábra: A Kft-k vállalatkormányzási modellje

(2) A társaság ügyvezetése
A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok kö
zül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több 
ügyvezető látja el. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi 
tag jogosult az ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek 
tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó álta
lános rendelkezéseknek.

A tagot a társaságnak a felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt tárgy
évi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített 
tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Az oszta
lékfizetésről a taggyűlés határozhat. A társasági szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában a felosztható adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a ta
gok között felosztani.
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Az egyszemélyes Kft-nél a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egye
düli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Ha 
az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító ok
irat úgy is rendelkezhet, hogy a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre.

7.4.5 A részvénytársaságok kormányzása

A részvénytársaságoknál már az előzőekhez képest egyrészt bonyolultabb a 
vállalatkormányzás szervezete. A tőkeegyesítő, többnyire nagyobb vállalati 
méretekre megtervezett társasági forma már önmagában is összetettebb szerve
zeti felépítést igényel. Mindezekből értelemszerűen és szükségszerűen követ
kezik az is, hogy ebben a szervezeti típusban a tulajdonos, a menedzsment és 
az ellenőrzés szervezetileg is szétválik. Másrészt az Rt-forma a fejlett és globa
lizálódó piacgazdaság legtipikusabb és legismertebb formája, amelyet külön
böző külső és belső feltételek mellett egyaránt alkalmazni kívánnak. Azért, 
hogy mindezeknek a követelményeknek meg tudjon felelni, az Rt-k kormány
zásának önmagában is sokféle változatát definiálják a hazai törvények.

A./A  részvénytársaság szervezete 

(A /l) A közgyűlés
A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összes
ségéből áll. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást 
kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező 
részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a 
részvény típusa, illetve névértéke határozza meg.

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfo
gadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat. Ha a részvénytár
saságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság javaslatát a felügyelő
bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (többek között):

a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatá

rozása;
d) az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a 

felügyelöbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visz- 
szahívása, díjazásának megállapítása;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
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f) döntés részvényekkel kapcsolatos jogokról;
g) döntés az alaptőke felemeléséről, illetve leszállításáról.

(A/2) Az igazgatóság
Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább három, 
legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tag
jai közül. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatóság elnökét 
közvetlenül a közgyűlés választja.

7-9. ábra: Az Rt-k általános vállalatkormányzási modellje

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. A részvénytársaság 
számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság 
feladata. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább 
évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelen
tést készít. Az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek 
szabályszerű vezetéséről. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a 
felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések meg
tétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke két
harmadára csökkent, vagy

b) saját tőkéje a törvényben meghatározott összeg alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszün

tette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
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B./A zártkörű részvénytársaság sajátos szervezeti megoldásai
Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül 
sor és az igazgatóság jogait egyetlen vezető tisztségviselő (vezérigazgatói gya
korolja (7-10. ábra).

7-10. ábra: A Zrt vezérigazgatós vállalatkormányzási modellje

A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya, illetve a korlátolt felelős
ségű társaság társasági szerződése az igazgatóság tagjai, illetve az ügyvezetők 
megválasztásának, visszahívásának, díjazása megállapításának jogát a felügye
lő bizottságra ruházhatja át, továbbá egyes ügydöntő határozatok meghozatalát 
a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntő felügyelő bi
zottsági. (7-11. ábra.)

7-11. ábra: A Zrt ügydöntőfelügyelő bizottságos vállalatkormányzási modellje
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Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a felügyelő 
bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek. Ha a felügyelő bizott
ság ilyen jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását megtagadta, a gazdasági 
társaság igazgatósága, illetve vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb 
szervének összehívására. Ez esetben a legfőbb szerv a felügyelő bizottság hatá
rozatát megváltoztathatja.

Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a ve
zető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai a társaság irányában egye
temleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai 
szerint.

CJ A nyilvánosan működő részvénytársaság szervezete 

(C/l) A közgyűlés
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a korábbiakban felsoroltakon kí
vül:

a) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
b) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépé

sek megtételéről;
c) az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés 

a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású 
munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányel
veiről, keretéről; valamint

d) az audit bizottság tagjainak megválasztása.
e) Nyilvánosan működő részvénytársaságnál a részvényesek közgyűlés tartása 

nélkül nem hozhatnak határozatot.

(C/2) A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése
A nyilvánosan működő részvénytársaságnál, ha az alapszabály úgy rendelke
zik, igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert 
megvalósító igazgatótanács működhet. (7-12. ábra.) Ebben az esetben az igaz
gatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatá
rozott feladatait. (A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem al
kalmazhatók a 7-10. és 7-11. ábrában bemutatott sajátos megoldások, vagyis 
nincs mód ügydöntő felügyelőbizottság választására, nem választható igazgató
ság helyett vezérigazgató.)
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7-12. ábra: A nyilvános Rt-k egységes vállalatkormányzási modellje

Az igazgatótanács legalább öt és legfeljebb tizenegy természetes személy tag
ból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az alapszabály úgy is rendelkez
het, hogy az igazgatótanács elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. Az igaz
gatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek 
minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tag
ságán kívül más jogviszonyban nem áll.

A nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bi
zottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, illet
ve ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság független tagjai kö
zül választja. Az audit bizottság felel a részvénytársaság belső számviteli rend
jének ellenőrzéséért. Hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése:
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
c) a könyvvizsgálóval való együttműködés, szükség esetén az igazgatótanács 

vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatté
tel;

d) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének ellenőrzése, értékelése és 
javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére



178 7. A tulajdon és az irányítás szétválása, vállalatkormányzás

D./A munkavállalói képviselet a gazdasági társaságok kormányzásában

7-13. ábra: A munkavállalói képviselet a vállalatkormányzás rendszerében

Már a bevezetőben is a vállalatkormányzás fontos feladataként említettük a kü
lönböző (fontos) érintettek bevonását, érdekérvényesítési (vagy legalábbis ér
dekképviseleti) lehetőségeinek biztosítását. A társasági törvény ezt azzal kíván
ja biztosítani, hogy a nagyobb gazdasági társaságoknál törvényes részvételi le
hetőséget biztosít a vállalatkormányzás szervezetében a munkavállalók képvi
selőinek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben a gazdasági társaság 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 
200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyveze
tésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazda
sági társaság működésének (ügyvezetésének) ellenőrzésében. Ebben az esetben 
a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. 
A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a 
munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véle
ményének meghallgatása után.

Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság az egységes irányítási rendszer 
szabályai szerint működik (ld. 7-12. ábra), az igazgatótanács és az üzemi tanács 
állapodik meg egymással arról, hogy a munkavállalók milyen módon gyakorol
ják a társaság ügyvezetésének ellenőrzésében őket megillető jogokat.
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E J  Az egyszemélyes Kft, Rt vállalatkormányzási modellje

7-14. ábra: Az egyszemélyes Kft-k és Rt-k vállalatkormányzási rendszere

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál, illetve részvénytársaságnál 
taggyűlés (közgyűlés) nem működik, és a gazdasági társaság legfőbb szervének 
e törvényben, illetve a társasági szerződésben meghatározott hatáskörében az 
egyedüli tag (részvényes) írásban határoz.

FJAz európai részvénytársaság szervezete 

F/l) Nem egységes irányítási rendszer
A nem egységes irányítási rendszerű európai részvénytársaság (ERt) vállalat
kormányzási modellje lényegében a 7-9. ábrában bemutatott általános sémát 
követi. Az ERt ügyvezetését igazgatóság látja el, amely legalább három és leg
feljebb tizenegy természetes személy tagból áll, a felügyelő bizottság legalább 
három és legfeljebb tizenöt tagból áll. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, 
hogy az igazgatóság tagjait nem a felügyelő bizottság, hanem a közgyűlés vá
lasztja meg és hívja vissza.

F/2) Egységes irányítási rendszer
Az egységes irányítási rendszerben működő európai részvénytársaság vállalat
kormányzása pedig a nyilvános részvénytársaságok szervezeti modelljét követi 
(ld. 7-12. ábra). Az ilyen ERt ügyvezetését az igazgatótanács látja el. Az igaz
gatótanács legalább öt és legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. 
Az igazgatótanács tagjainak többsége független személy. Az audit bizottság 
létrehozása kötelező.
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Munkavállalói részvétel az európai részvénytársaságban
Láttuk, hogy a munkavállalók, mint belső érintettek ellenőrzési joga már a 200 
fő fölötti hazai gazdasági társaságokban is megjelent. Az ERt-ben a munkavál
lalók bevonása ennél még tágabb kategóriát jelent, magában foglalja a munka- 
vállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt, továbbá a munkavállalói 
részvétel jogának gyakorlását is.

Ennek megvalósítása érdekében a munkavállalók ún. képviseleti testületet mű
ködtethetnek. A képviseleti testület jogosult évente legalább egy alkalommal 
az igazgatósággal (igazgatótanáccsal) ülést tartani annak érdekében, hogy tájé
koztatást kapjon és konzultáljon az ERt gazdasági helyzetéről és annak várható 
alakulásáról. Ennek témaköre kiterjed különösen:

a) az európai részvénytársaság szerkezetére, valamint gazdasági és pénzügyi 
helyzetére;

b) az üzleti tevékenység, a termelés (szolgáltatás), az értékesítés várható fej
lődésére;

c) a foglalkoztatási helyzetre és annak várható alakulására;
d) a befektetésekre és befektetési programokra;
e) a szervezetet érintő lényeges változásokra;
0  az egyesülésre;
g) az új munkamódszerek és termelési eljárások bevezetésére;
h) a vállalkozások, telephelyek, üzem- és üzletrészek, továbbá a termelés át

helyezésére;
i) a vállalkozások, telephelyek, üzem- és üzletrészek tevékenységének csök

kentésére vagy megszüntetésére;
j) a csoportos létszámcsökkentésre;
k) az európai részvénytársaság szociális felelősségével kapcsolatos döntések

re.

Ha az ERt igazgatósága az előbbi h)-j) pontokban meghatározott, a munkavál
lalók érdekeit jelentős mértékben érintő intézkedés végrehajtását tervezi, köte
les a döntést megelőzően legalább 15 nappal a képviseleti testületet tájékoztat- 
nj. Ha az ERt mégis olyan döntést hoz, amely nincs összhangban a képviseleti 
testület véleményével, a testület - a megállapodás elérése érdekében - haladék
talanul kezdeményezheti újabb tárgyalás tartását. Az újabb tárgyalás megtartá
sáig a döntés nem hajtható végre. Ha a felek az újabb tárgyalás eredményeként 
sem jutnak megállapodásra, az igazgatóság a működésére egyébként irányadó 
szabályok szerint jár el.
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A munkavállalói részvétel -  az előbbieken túl -  a képviseleti testület, illetve a 
munkavállalói képviselők azon joga, hogy

• megválasszák vagy kijelöljék a felügyelő bizottság vagy az igazgatóta
nács egyes tagjait, vagy

• ajánlják, illetve ellenezzék a felügyelő bizottság vagy az igazgatótanács 
egyes tagjainak kinevezését.

Az ERt leányvállalatai vagy telephelyei különböző országokban vannak, ahol 
eltérőek a munkavállalók részvételi jogai. Az alapszabály az, hogy ha az ERt 
átalakulással jön létre, a munkavállalók bevonásának legalább az átalakuló tár
saságban meglévővel azonos szintjét kell biztosítani. Ha ez országonként eltérő 
volt, a résztvevő társaságok közül a legmagasabb szintet biztosító ország gya
korlata lesz a mérvadó.

A munkavállalói küldötteket az igazgatótanácsban, illetve a felügyelő bizott
ságban a többi taggal azonos jogok illetik meg (ideértve a szavazati jogot is) és 
azonos kötelezettségek terhelik.

7.4.6 Az egyesülések kormányzása

(1) Az egyesülés legfőbb szerve
Az egyesülés legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az egyesülés belső szervezetének és irányítási, valamint ellenőrzési rendié
nek kialakítása;

b) az összehangoló és az érdekképviseleti, valamint a kiegészítő gazdálkodási 
tevékenység stratégiájának meghatározása;

c) az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
d) döntés a kiegészítő gazdálkodási tevékenységből származó adózott ered

mény felhasználásáról;
e) olyan határozat, amely a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó felada

tot határoz meg;
f) az egyesülés jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésé

nek. szétválásának elhatározása;
g) az egyesüléshez való csatlakozás elfogadása, illetve a csatlakozó tag fele

lőssége korlátozásának elfogadása;
h) az igazgató (ha van, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló) megválasztása és 

visszahívása;
i) a társasági szerződés módosítása;
j) a tag kizárásának kezdeményezése.
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A taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok legalább háromne
gyed részét képviselő tagok jelen vannak. Az összehangoló és az érdek- 
képviseleti tevékenység körében minden tagnak egy szavazata van. A társasági 
szerződés azonban egyes tagok javára többlet szavazati jogot állapíthat meg, 
azzal a korlátozással, hogy egyetlen tag sem juthat egyedül szavazattöbbség
hez. A kiegészítő gazdálkodási tevékenység körében a szavazati jog mértékét a 
vagyoni hozzájárulás arányában, ennek hiányában egyenlő mértékben kell 
megállapítani.

(2) Az egyesülés ügyvezetése
Az ügyvezetési teendőket - a társasági szerződés előírásai szerint - az igazgató 
vezető tisztségviselőként, vagy az igazgatóság mint - legalább három, legfel
jebb hét tagból álló - testület látja el.

7-75. ábra: Az egyesülések vállaltkormányzási rendszere
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7.4.7 A kormányzási rendszerek megítélése

A vállalatkormányzás belső mechanizmusának hatékonysága szempontjából 
lényeges kérdés az igazgatóság aktivitása, mely az országok között, de még jel
lemzőbben a kontinensek között is igen eltérő képet mutat. Az egyes igazgató
ságok aktivitás szerinti besorolását egy hat szegmensből álló skálán végezhet
jük el. A skála - megalkotása Wheelen és Hunger (19941) nevéhez fűződik - a 
magas aktivitási és az alacsony aktivitási fokok között még négy további lehet
séges szintet definiál. A skála szintjei, valamint az aktivitási fokhoz tartozó te
vékenységek:

1. Fantom', a testület nem vesz részt semmilyen döntésben, valamint nincs 
tisztában az őt érintő kérdésekkel, ezáltal érdemi állásfoglalásra képtelen.

2. ,,Gnmibélyegző”(Rubber stamp): a testület döntéshozatalhoz való hozzájá
rulása egy megbízott személyen keresztül történik, aki javaslatot tesz a 
döntés elfogadására vagy elvetésére, mely javaslatot a testület többnyire el 
is fogadja. Ez tehát azt jelenti, hogy a testület a döntésben részt vesz 
ugyan, de érdemi vita, vagy vizsgálódás nem bontakozik ki az aktuális kér
déssel kapcsolatban.

3. Minimálisan felülvizsgáló: ebben az esetben a testület által megbízott sze
mély a testület elé terjeszti az aktuális kérdéseket, de a megbízott személy 
által megfontolásra javasolt problémákon kívül a testület nem folytat le ér
demi vitát. A tárgyalt kérdések jellemzően inkább egy formai vitán mennek 
keresztül.

4. Nominális részvétel: a testület a javasolt kérdések megvitatásán kívül a 
menedzsment döntéséből származó teljesítmény értékelésével is foglalko
zik néhány fő indikátor figyelembevételével.

5. Aktív részvétel: a testület részt vesz az üzleti misszió, stratégia, politika és 
célok javaslatainak elkészítésében, valamint aktív szerepet vállal a végső 
verzió kialakításában és annak elfogadásában.

6. Katalizátor: a testület nem csak aktív, de vezető szerepet is vállal az üzleti 
misszió, cél, stratégia és politika megalkotásában és esetleges megváltozta
tásában. A stratégiai kérdésekkel kapcsolatban a testületen belül egy stra
tégiai bizottság folyamatos munkája biztosítja az ezen kérdéssel kapcsola
tos döntések hatékony előkészítését és kivitelezését.

1 T.L Wheelen es J.D. Hunger: „Board of Directors Continuum”; 1994, Wheelen and 
Hunger Associates
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Nehéz ugyanakkor pontosan elhelyezni az egyes vállalatokat a fentebb leírt 
skálán, hiszen egy személyes megkérdezés esetén a vállalatok saját maguk jobb 
színben való feltüntetése érdekében szeretik a hatékony vállalatkormányzás 
látszatát kelteni. Világviszonylatban mégis az tapasztalható, hogy a vállalat
kormányzás rendszere egyre több nagyvállalatnál van kialakulóban.

A struktúra megjelenése mellett legalább ilyen fontos motívum az, hogy a 
rendszer elemei elvégzik-e a rájuk kiszabott feladatokat. Az igazgatóságok ese
tében egyre jellemzőbb a stratégia megalkotása és felülvizsgálata. A nagy in
tézményi befektetők, mint biztosítók, nyugdíjalapok, alapkezelők egyre növek
vő száma és gazdasági ereje a felső-vezetés tevékenységének fokozódó értéke
lését eredményezte. A tulajdonosok elvárják, hogy az igazgatóság és a felső
vezetés a részvények tulajdonlásán keresztül kerüljön be a tulajdonosi
érdekelti körbe. Az ezt elérni kívánó vezetői részvényopciós programok száma 
növekvő tendenciát mutat. Az igazgatóságok függetlenségét a külső szakembe
rek bevonásával kívánják még elérni, (ami egyes országban nemcsak vállalati 
törekvés, hanem törvényi kötelezettség is).

A két alapvető vállalatkormányzási típus, azaz az angolszász és német ötvözé
séből jött létre a magyar modell, amelyet a korábbiakban bemutattunk. A szer
vezeti diagramokból jól kiolvasható, hogy a felügyelőbizottság és az igazgató
ság nem vertikális, hanem horizontális viszonyban vannak egymással. A ma
gyarországi helyzetkép bemutatására Chikán Attila 1999-es „Versenyben a vi
lággal” című kutatási program keretében elkészített, kérdőíves felmérésen ala
puló adatbázisa nyújt segítséget. Az eredmények a következők2:

• Átlagosan az igazgatóságok öt fővel működnek, de a válaszadók egyharma- 
da háromfős testülettel rendelkezik. Az igazgatóságokban a külső és a belső 
tagok aránya 60-40%-os. A külső tagok a válaszok egyharmadánál valamely 
érdekelti körbe tartozó szereplőtől származnak. Ez a szereplő lehet bank 
vagy üzleti partner. Az igazgatóságok tagjainak képzettség szerinti megosz
lása a közgazdászok és a mérnökök túlsúlyát mutatja a jogászokkal szem
ben.

• Az igazgatósági ülések számát tekintve a vállalatok hatvan százalékánál az 
évenkénti hat vagy annál kevesebb alkalom a jellemző, mely jelentheti a 
stratégiai döntéshozatalra való összpontosítást, de épp úgy az ülések formá
lis lefolytatását. A gazdálkodás folyamatos nyomon követését lehetővé te
vő, évenként 7-12 alkalommal megtartott ülés-gyakoriság a válaszadók 30

2 Bartók István: „Vállalatkormányzás magyar vállalati szemmel”, 2001. 01. szám, Veze
téstudomány, p. 8-12.
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%-ánál volt jellemző. A fennmaradó tíz százalék az ennél is gyakoribb ülé
sezés gyakorlatát követi, mely lehetőséget ad számukra az operatív ügyek 
feletti ellenőrzésre is.

• A vállalatvezetés és az igazgatóság közötti információ áramlás érdekében 
szervezett közös ülések számának megoszlása a válaszadók több mint hat
van százalékánál „alkalmi” jellegű, valamint körül belül 10-20% arányban 
„rendszeres” és „soha” gyakoriságú. Ezzel szemben a felügyelő bizottság és 
az igazgatóság együttes részvételével tartott tanácskozások száma a vállala
tok harminc százalékánál a rendszeres kategóriába esik. Az esetenként meg
tartott közös ülések a válaszadók felére jellemző, míg tizenhat százalékuk 
egyáltalán nem tart közös ülést.

• Az igazgatóságok aktivitását közvetlenül vizsgáló kérdések eredményekép
pen megállapítható, hogy az igazgatóság a válaszadóknál jellemzően „aktí
van” és „befolyásoló”-ként vesz részt a stratégia megalkotásában, valamint 
annak folyamatos formálásában. Az saját ügyrend kialakításában is igen ak
tívak a vállalatok igazgatóságai. Ezzel szemben a saját munka értékelését 
már nem végzik annyira szívesen, sőt, a vállalatok egyötödében a testület 
egyáltalán nem folytat ilyen jellegű munkát. Az igazgatósági tagok ugyan
akkor meglehetősen aktívak a vállalatvezetői javadalmazással kapcsolatos 
kérdések megvitatásakor. Az ellentmondás a vezetők kiválasztása és telje
sítményük értékelésének rendszerességénél bontakozik ki. Ezekben az ese
tekben ugyanis az igazgatóságok - 50-60%-os intervallumban - nem játsza
nak szerepet, ami megkérdőjelezi a javadalmazáskor jelentkező aktivitás jo
gosultságát.
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7.5 Összefoglalás

Az elmúlt évtizedben történt vállalatvezetői visszaélések ráirányították a fi
gyelmet a hatékony vállaltirányítási rendszerekre. A tulajdonosok védelme és 
más stakeholderek érdekképviselete egyre nagyobb hangsúlyt kap, mely a vál
lalatvezetők számára rigorózusabb, valamint szélesebb körű kontrollt jelent.

A tőkepiacok globalizálódásával, illetve a komoly pénzügyi háttérrel rendelke
ző intézményi befektetők aktívabb szerepvállalásával a kontroll mechanizmu
sok kissé megváltoztak. Az igazgatóságok, felügyelőbizottságok tulajdonosok 
által történő számonkérése is növekedett, hiszen ezek testületek azok, amelyek 
a tulajdonosi érdekképviseletet ellátják.

A vállalatvezetői kontrollt nem csupán az erre hivatott testületek, valamint bel
ső folyamatok végzik, hanem a termékpiacon tapasztalható egyre intenzívebb 
verseny is arra sarkallja a vezetőt, hogy döntéseivel még hatékonyabb vállalati 
működést teremtsen. Az átalakuló ösztönző rendszerek ugyancsak a jobb telje
sítménymérés irányába hatnak, s remélhetően tovább növelik a vállalatvezetők 
motiváltságát.
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8. A struktúra-magatartás-teljesítmény (SMT) kapcsolata 
és a piaci struktúra elemei

Az előző fejezetekben megismerkedhettünk a vállalattal, annak belső struktúrá
ival, céljaival és a vállalatot körülvevő külső környezetet is bemutattuk, külö
nös tekintettel a gazdasági rendszerekre. Ebben a fejezetben külön is foglalko
zunk a vállalat környezetének legfontosabb elemével, a piaccal. Megközelíté
sünk némileg eltér a mikroökonómiából ismert úgynevezett

„ideális” piac-felfogástól és elsősorban azokat a tényezőket, a piaci struktúra 
olyan elemeit mutatjuk be, amelyek magyarázatot adhatnak a vállalatok tényle
ges, valóságos piaci működésére, magatartására, amelyeket a következő feje
zetben tárgyaljuk. A vállalatot itt egységes egészként, úgynevezett entitásként 
kezeljük, nem foglalkozunk a belső struktúra elemei és a piac kapcsolatával, 
elsősorban a vállalat és a külső tényezők vizsgálatára koncentrálunk.

Már magának a piacnak a meghatározása sem könnyű. Első megközelítésben a 
piac valamely termék vagy szolgáltatás tényleges és potenciális eladóiból és 
vevőiből áll, azaz a piac a termék/szolgáltatás keresletének és kínálatának, az 
eladók és vevők találkozásának a színtere. Azonban már ott nehézségbe ütkö
zünk, hogy meghatározzuk, hol is húzódnak a piac határai. Gondoljunk csak 
arra, hogy általában nem egyedi áruk és árupiacok, hanem egymással jól- 
rosszul helyettesíthető termékek léteznek, így a piacok gyakran összemosód
nak, egymással kapcsolatban állnak. Földrajzi értelemben is nehéz kijelölni a 
piac határait, ami nyilván más lesz egy élelmiszerboltnál, amely a közvetlen 
környéket tekinti piacának, és más az olyan világcégnél, mint pl. a Coca-Cola, 
amely gyakorlatilag mindenütt jelen van.

Mindenesetre egy adott vállalatnak a küldetése során kell meghatároznia, hogy 
milyen termékekkel, szolgáltatásokkal, milyen piacokon is kíván megjelenni. 
Ebből vezethető le azután, hogy milyen erőforrásokra, termelési tényezőkre 
van szüksége, kik lesznek a vállalat termékeinek potenciális vevői, kik a ver
senytársak, és kik a partnerek. El kell dönteni, hogy milyen kapcsolatot kíván a 
vállalat fenntartani a külső érdekeltekkel: együtt kíván velük működni vagy 
versenytársként kezeli őket. Az együttműködés vagy verseny sokszor nem a 
vállalat elhatározásának kérdése, hanem a külső érdekeltektől, a keresleti
kínálati viszonyoktól, és a piaci struktúrától függ.
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8.1 A struktúra-magatartás-teljesítmény (SMT) összefüggései

További vizsgálatunk elméleti keretét a 8-1. ábra adja meg, ahol a piaci struk
túra -> magatartás -> teljesítmény (SMT) logikai láncot követjük.1 Maga a pi
aci struktúra is meghatározott, azonban a keresleti és a kínálati tényezők által. 
A vállalatnak ahhoz, hogy terméket állítson elő a piaci, vásárlói igényeknek 
megfelelően, be kell szereznie az erőforrásokat az erőforráspiacon, vagy más
ként nevezve a termelési tényezők piacán. Itt a vállalat vevőként lép fel. Az 
erőforrások iránti vállalati igényre befolyást gyakorol az alkalmazott és a ren
delkezésre álló technológia, továbbá az is, hogy a termelés növelésével milyen 
nagyságrendi megtakarítások érhetők el (skálahozadék). Az árrugalmasság 
mértéke szintén fontos, hiszen ez mutatja, hogy az egyes termelési tényezők 
árának változása milyen hatással lesz a vállalatok által kínált termék vagy szol
gáltatás mennyiségére. Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a vállalat 
költségeit csökkenteni tudja azért is, mert egyre begyakorlottabbá válik a gyár
tás vagy a szolgáltatás nyújtása során, azaz egy tanulási folyamaton megy vé
gig-
Vállalatunk a termék/szolgáltatás előállítása után az árupiacon akarja termé
keit eladni, ahol a fogyasztók támasztanak keresletet, és más versenytársak is 
értékesíteni szándékoznak ugyanilyen vagy hasonló termékeket. A fogyasztók 
keresletét a kínálathoz hasonlóan számos tényező befolyásolja a termék vagy 
szolgáltatás ára mellett. így nem elhanyagolható, hogy a termék árának válto
zására -  amit az árrugalmasság mutat vagy a jövedelmek növekedésére, 
csökkenésére -  amit a jövedelemrugalmasság fejez ki hogyan reagálnak a 
fogyasztók. A vállalat számára nem csupán a pillanatnyi kereslet fontos, hanem 
a piac növekedési üteme és a vásárlói szokások esetleges változásai is.

A piaci struktúrát az határozza meg, hogy a vállalatnak a kínálati oldalon mi
lyen jellegű és mennyiségű erőforrásokra, és milyen kombinációban van szük
sége, illetve, hogy a keresleti oldalon a termékeit a vevők hogyan értékelik. 
Mint a 8-1. ábrán látható, a piaci struktúra önmagában is egy összetett foga
lom, amit lehetetlen csupán egy tényezővel leírni. A következőkben a piaci 
struktúra vizsgálati kereteit a 2. fejezet vállalati tevékenységi besorolási rend
szerével összhangban alágazati-szakágazati szinten értelmezzük. *

A SMT hipotézis alapjait Bain rakta le, lásd, Bain, Joe S 1959  In dustria l 
O rganiza tion , John Wiley & Sons, Inc, New York, 1959

I
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A szakirodalom mai állása szerint a piaci struktúra elemei közül a legfontosab
bak, hogy

• mekkora a piacon levő szereplők, versenytársak száma, hogy a legnagyobb 
piaci szereplők milyen piaci részesedéssel rendelkeznek, azaz mennyire 
koncentrált a piac,

• a vállalat termékei milyen mértékben különböznek a versenytársakétól, az
az mekkora a termékdifferenciálás foka,

• milyen belépési-kilépési korlátok léteznek,
• a vállalat a termelési lánc mekkora részével rendelkezik saját szervezeti ke

retén belül (vertikális integráció),

Az SMT logikájának megfelelően a piaci struktúrából vezethetők le a vállalati 
magatartás tényezői: az árpolitika, a termék-stratégia, a kutatás-fejlesztés, a 
marketing, az egyesülési-felvásárlási stratégiák, a beruházási döntések, és az is, 
hogy a vállalat milyen jogi lépéseket, taktikákat (pl. lobbizás) alkalmaz. A pia
ci struktúra és a magatartás pedig a vállalati teljesítményt, a nyereségességet, a 
különbözőképpen mért hatékonyságokat, a növekedési rátát, vagy a technoló
giai fejlődés dinamikáját határozza meg. Ezen magatartási- és teljesítmény
tényezőkkel részletesen foglalkozunk a jegyzet következő fejezetében.

Nyilvánvalóan érvényesül egy „visszahatás” is, azaz a vállalati magatartás ha
tására a keresleti és kínálati viszonyok is módosulhatnak. így például a kutatás- 
fejlesztés következtében a termelési technológia változása miatt a költségek 
csökkenhetnek, és megváltozhat a termelési tényezők kombinációja is. A válla
lat által alkalmazott árpolitika, marketing hatására pedig a keresleti viszonyok
ban történhet módosulás.
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8-1. ábra: A piaci struktúra, magatartás, teljesítmény, és az állami 
beavatkozás összefüggései2

2 Ez az ábra F.M. Scherer: In dustria l M arket S tructu re a n d  E conom ic P erform an ce, 
1970, Chicago Rand Mcnally könyve alapján készült.
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A mai, modem piacok működésének megértéséhez azonban nem mellőzhetjük 
az állami szabályozás szerepének elemzését sem. Ezt részletesebben is tárgyal
tuk a 4. fejezetben, itt most csak arra emlékeztetünk, hogy az állam a piaci 
struktúra szabályozásán keresztül próbálja meg a vállalatok magatartását befo
lyásolni. A szabályozás fontos elemeit képezik a törvények és szabályok, ame
lyek pl. a vállalatok alapítását, működését, megszűntetését határozzák meg, és 
azok, amelyek a gazdasági verseny kereteit biztosítják. A meghatározó ténye
zők közé tartoznak az adók és támogatások, továbbá az árak képzését előíró 
törvények. Fontos szerepe lehet az államnak abban is, hogy megfelelő informá
ciókkal látja el a piac szereplőit az adott részpiacokat, fejlesztési tendenciákat 
vagy várható fejlődési irányokat illetően.

Ebben a fejezetben először a 8-1. ábra alapján sorra vesszük a kínálat, a keres
let, majd a piaci struktúra elemeit. A vállalati magatartást és a teljesítményt 
együtt tárgyaljuk a piaci struktúrával, hiszen ezek szorosan összefüggnek egy
mással. A vállalati magatartás egyes elemeivel részletesebben majd a követke
ző fejezetben foglalkozunk. A 8-1. ábrán látható az is, hogy a vállalatok megkí
sérlik az állami szabályozást érdekeiknek megfelelően befolyásolni, lobbizni 
vagy más jogi praktikákat alkalmazni. A kormányzati beavatkozás legfonto
sabb gyakorlati megjelenési területeit a jegyzet záró fejezeteiben vesszük majd 
sorra. A 10. fejezetben a vállalatok átalakulását, megszüntetését tárgyaljuk, a
11. fejezet témája a piaci magatartás szabályozása, az adórendszert pedig a 12. 
fejezet mutatja majd be.

8.2 A keresletet és a kínálatot befolyásoló tényezők

8.2.1 A vállalat termékeinek kínálatát meghatározó tényezők

A termelési tényezők vagyis a természet (a föld), a munka, a tőke, és maga a 
vállalkozás szükségesek ahhoz, hogy a vállalat a terméket (terméke- 
ket/szolgáltatásokat) előállítsa. A természet tulajdonképpen az egész gazdasá
gi élet alapja: ide tartozik a föld a termőképességével, ásványi és természeti 
kincseivel egyetemben. A föld ugyanakkor a vállalat termelésének fizikai szín
terét is jelenti. A munka a munkaerő működésének eredménye. A munkaerő az 
ember fizikai és szellemi képességeinek az összessége. A munkaerő tulajdono
sai és hordozói a munkavállalók. Ide tartoznak mindazok az emberek, akik a 
vállalatnál dolgoznak, a felső vezetéstől az adminisztratív személyzeten keresz
tül a munkapadoknál dolgozókig. A termeléshez szükséges pénzt, a gépeket és 
a technológiát összefoglalva tőkének nevezzük. Bár a tőke eredetileg azt a 
pénzt jelentette, ami ahhoz kell, hogy a vállalat a szükséges természeti ténye
zőket és munkaerőt megvegye, az idők során ebbe beleértődtek az un. reál
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tőkejavak is, amelyeket a termelési folyamatban mint termelési eszközöket 
használunk, továbbá a technológia, vagyis az a mód, ahogyan ezeket Használ
juk.

A vállalkozást a jegyzet korábbi fejezetében profitorientált és piacra termelő 
gazdasági tevékenységként definiáltuk. A vállalkozás azonban egyúttal a ter
melési tényezők egyik eleme is, amelyik a többi termelési tényezőt működteti 
és szervezi. A vállalkozó, aki ezt végbeviszi, kockázatot vállal. Enélkül az in
novatív kockázatvállalás nélkül a többi termelési tényező steril, önmagában 
működésképtelen maradna.

Ezek a termelési tényezők a vállalat input (bemeneti) oldalán szerepelnek, 
azok, amelyeket a vállalat megvásárol annak érdekében, hogy termeljen. A 
termelési tényezők kombinálhatok és legalábbis részben helyettesíthetők egy
mással. A vállalat számára ez kiadást, költséget jelent, a föld után földjáradé
kot, a munkáért munkabért, a tőke után kamatot és a vállalkozás után vállalko
zói profitot kell fizetni.

A vállalat a termelés során a termelési tényezőket a technológiai követelmé
nyeknek megfelelő, összehangolt működésbe hozza a kívánt output előállítása 
érdekében. A másik oldalról a gazdasági, gazdálkodói dimenzióban megpróbál
ja megkeresni az egyes felhasznált termelési tényezők volumenének és kombi
nációjának azt a pontját, ahol az adott termékmennyiséghez tartozó költség a 
minimális. A mikroökonómiai tanulmányok során majd részletesen megismer
kedhetnek a költségfüggvények természetével és a költségstruktúrákkal. Mos
tani témánk szempontjából elegendő, ha csupán a rövid és a hosszú távú költ
ségfüggvényekkel foglalkozunk.

A rövid távú költséggörbe esetében feltételezzük, hogy a termelési tényezők 
közül legalább egyet fixen - ez általában a tőke - tartunk, azaz a termelési vo
lumen növekedése esetében ezek a költségek összességében ugyanazon a szin
ten maradnak. A költséggörbe jellegzetesen U alakú. Kezdetben a termelési 
mennyiség növekedésével az összköltség csökken, azonban egy idő után a ha
tékonyság már nem növelhető, sőt a csökkenő hozamok törvényének érvénye
sülése miatt a költségek növekedésnek indulnak. A rövid távú elemzés mellett 
számunkra lényegesebb a hosszú távú analízis, amikor a termelési tényezők 
mindegyike változtatható. A hosszú távú költséggörbe a különböző termelési 
szintekhez tartozó rövid távú költséggörbék burkoló-göbéjeként adható meg, 
ahogyan azt a 8-2. ábra mutatja.
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8-2. ábra: Hosszú- és rövid távú átlagköltség-függvények

Összehasonlítva a hosszú és a rövid távú átlagköltség-függvényeket látható, 
hogy mindegyik jellegzetes U alakú. Az U alaknak azonban más oka van a rö
vid táv esetében, amikor a fixen tartott termelési tényező nem hasznosítható 
optimálisan, emiatt nőnek az egységköltségek gyorsan. A hosszú távú átlag
költség-görbének három szakaszát különböztetjük meg. Kezdetben a nagyság- 
rendi megtakarítások miatt a költségek csökkennek, ami azt mutatja, hogy 
nagyságrendi megtakarítások érhetők el. Ezt nevezzük skálahozadéknak. Egy 
bizonyos termelési szint -  a 8-2. ábra esetében q* -  elérésekor a hosszú távú 
átlag-költséggörbe eléri a minimumát. Ezen pont közelében a termelési ténye
zők növekedésével arányosan növekednek a költségek, ez az állandó hozadék 
esete. Végül azonban -  elsősorban a megnövekedett szervezési, információs és 
kommunikációs költségeknek köszönhetően -  a vállalat túlnőheti önmagát, és a 
felhasznált termelési tényezők már arányaiban kevesebb hozadékot hoznak, a 
költségek pedig drasztikusan növekednek. Ez a csökkenő skálahozadék szférá
ja.

A következőkben elsősorban a hosszú távú átlag-költséggörbe csökkenésének 
okaival, eseteivel foglalkozunk. A skálahozadék oka -  többek között -  az, hogy 
a termelés során specializáció és munkamegosztás érhető el. Ahogyan a terme
lés szintje növekszik, a munkások képesek jobban specializálódni. A speciali
zálódott munkás pedig hatékonyabban működik, mint ha a feladatok széles kö
rét kellene végeznie. Gyakorlati vizsgálatok mutatják, hogy sok nagyvállalat 
számára a kapacitások nagymértékű növelése relatíve kevés plusz munkás fel
vételével elérhető. Hasonló megtakarítások érhetők el például a fenntartó
karbantartók esetében is, hiszen az ilyen jellegű munkahelyek száma nem, vagy 
nem olyan mértékben növekszik, mint amennyivel a kibocsátás magasabb lesz.
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Emellett létezhetnek a vállalatnak olyan oszthatatlan felszerelései - gépek, csak 
együtt használható gépsorok amelyek megsokszorozódást idézhetnek elő. Ha 
ugyanis különböző oszthatatlan felszereléseket kell kombinálni, akkor az opti
mális termelési szinthez a legkisebb közös többszörösének megfelelően alakul 
a legkisebb hatékony termelés mennyisége. Például autók esetében az össze
szerelés mintegy 60-80 ezer db között hatékony, de a motorgyártás esetében ez 
az optimális szám csak mintegy 300 ezer, a fedőlemezek préselése viszont a 
millió közeli értékben gazdaságos. Nyilván ez a legkisebb közös többszörös 
alacsonyabb lehet, ha külső beszállítóktól rendel meg a vállalat egyes részegy
ségeket.

A háromdimenziós felszereléseket használó iparágakban - csövek, tartályok, 
vezetékek, konténerek stb. - a költségek a méret növekedésével nagymértékben 
csökkenthetők. A felszerelések gyártási költsége ugyanis a felület nagyságától, 
a kibocsátás pedig az űrtartalomtól függ. Például egy kétszeres átmérőjű cső 
előállításához kétszer annyi anyagra van szükségünk, ugyanakkor a cső átbo
csátóképessége négyszeresére nő. A tartályoknál vagy konténereknél a gyakor
latban az úgynevezett 60 százalékos „hüvelykujj-szabályt” alkalmazzák, azaz 
átlagosan a kapacitások száz százalékos növelése a költségek csupán 60 száza
lékos növekedéséhez vezet.

A tömegtermelésből származó előnyök is a skálahozadék okai közé sorolhatók. 
Gyakran előfordul, hogy a termelésnek létezik egy minimális hatékony mérete, 
ami kifejezhető a kibocsátás nagyságával vagy a piachoz viszonyított relatív 
nagysággal is. Ilyen iparágak például a cement-, az acél- vagy az üvegipar is.

A többtelepes vállalat esetében is beszélhetünk skálahozadékról. Sőt, gyakorla
ti példákkal igazolható, hogy a vállalatok nagy részének több mint egy telephe
lye van. A soktelepes vállalat megtakarítást érhet el a szállítási költségek terü
letén, vagy a termék specializáció és a helyi piaci igényekhez történő alkal
mazkodás eseteiben is. A soktelepes elhelyezkedés növeli a vállalati működés 
flexibilitását is. A vállalat és vállalatcsoport szintjén is érhető el nagyságrendi 
megtakarítás, többek között a kutatás-fejlesztés, az irányítás, a marketing, a 
könyvelés vagy a számítógépesítés eseteiben.

A nagybani termelés és a különböző megtakarítások mellett azonban a nagy
ságnak hátrányai is vannak, emiatt van a hosszú távú költséggörbének emelke
dő szakasza. Ezek a hátrányok elsősorban a megnövekedett menedzselési és 
irányítási költségekből, a döntések hosszabb átfutási idejéből, alacsonyabb 
szintű rugalmasságából, a szükséges változások elmaradásából vagy késlekedé
séből fakadnak. Minden egyes újabb vezetési-szervezési hierarchikus szint be
lépésével ugrásszerűen növekednek a koordináció és vezetés kiadási tételei.



8.2 A keresletet és a kínálatot befolyásoló tényezők 195

További veszteségek származhatnak abból is, hogy nehezebb a nagy méret mi
att a hatékony ellenőrzést megvalósítani és átlátni az egyes döntések követ
kezményeit.

A költségek időbeli alakulását befolyásolja az is, hogy milyen gyakorlattal ren
delkezik az adott vállalat a termék vagy szolgáltatás előállításában, nyújtásá
ban. Amikor még éppen, hogy elkezdődik a gyártás, általában magas a selejt
százalék, nem kellően begyakoroltak a munkafolyamatok, akadozhat az ellátás 
és számos más előre nem látható probléma merülhet fel. A tanulási folyamat 
során azután egyre olajozottabban működik a gyártás, csökken a selejtszázalék, 
összecsiszolódnak a munkások is. Ezt a tanulási folyamatot láthatjuk az alábbi,
8-3. számú ábrán.

8-3. számú ábra: A tanulási görbe

A 8-3. számú ábrán az is látható, hogy kezdetben nagyobb megtakarítások ér
hetők el, de a továbbiakban relatíve egyre kisebb lesz a megtakarítás, ezt fejezi 
ki a görbe hiperbolikus alakja.

A termelési tényezők mennyisége, színvonala, és költségei határozzák meg a 
vállalat kínálati görbéjét. A kínálati görbe azt mutatja meg, hogy egy adott 
terméket az adott vállalat milyen mennyiségben és milyen áron kínál fel el
adásra. A kínálati görbe tipikusan pozitív meredekségű, azaz a termelők az 
árak emelkedése esetében növelik a kínált mennyiséget. A gyakorlatban azon
ban előfordul negatív meredekségű kínálati görbe is.
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8.2.2 A vállalat termékeinek keresletét meghatározó tényezők

A vállalat számára fontos azt tudni, hogy a keresletet befolyásoló különböző 
tényezők hatására hogyan változik a vállalat termékei iránti kereslet. A két leg- 
közkeletübb elemzési eszköz a kereslet alkalmazkodásának vizsgálatára az ár- 
és a jövedelemrugalmasság.

Az adott termék árrugalmassága alatt azt értjük, hogy az ár százalékos válto
zásának hatására hány százalékkal változik a termék mennyisége iránti keres
let. Ennek alapján megkülönböztetünk árrugalmas, egységnyi rugalmasságú és 
árrugalmatlan keresleti görbéket és az egyes görbéken belül ugyanilyen szaka
szokat. Ez utóbbit mutatja a lineáris keresleti görbe esetében a 8-4. ábra.

8-4. ábra: A lineáris keresleti görbe árrugalmasságai

Minél meredekebb a keresleti görbe, annál nagyobb lesz az árrugalmatlan rész, 
ha pedig a görbe teljesen függőleges, a rugalmasság zéró, azaz a vásárolt 
mennyiség teljes mértékben független az ártól. Az ehhez közeli eset a termelők 
számára lehet kedvező. A másik oldalról, a vízszintes keresleti görbe esetében 
végtelen rugalmasságról beszélhetünk, hiszen az ár akár kismértékű változására 
a kereslet teljes mértékben visszaesik. Nyilvánvaló, hogy ezen extrém esetek a 
gyakorlatban nem fordulnak elő.

Tipikusan árrugalmas termékek, (amikor a keresleti görbe „lapos”, kis 
meredekségü) a luxus fogyasztási cikkek vagy az autó, ahol például az ár 
mondjuk 10%-os emelkedését a kereslet 10%-nál nagyobb mértékű visszaesése 
követi. Ez történt Magyarországon 1995-ben az autópiacon, ahol a vámok 
emelkedése miatti közel 30%-os áremelkedést kb. 40%-os kereslet visszaesés 
követett. A ruházati cikkek általában egységnyi rugalmasságúak, 10%-os ár
emelkedést a kereslet kb. azonos mértékű visszaesése kísér. Az alapvető élei-
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miszerek tipikusan árrugalmatlanok, ahol az ár 10%-os növekedését 10%-nál 
kisebb kereslet-visszaesés követ, hiszen ezekről nem tud lemondani az ember. 
Hasonló rugalmatlanság figyelhető meg az üzemanyagok piacán. A 2006. első 
felében a mintegy 25 százalékos benzin áremelkedés nyomán gyakorlatilag 
nem csökkent a kereslet.

Mint a fentiekből is kitűnik, az árrugalmasság előjele általában negatív, hiszen 
az áremelkedést ritkán követi a kereslet növekedése. Bár tipikus a negatív elő
jel, ez utóbbi esetet sem lehet azonban kizárni. Előfordulhat, hogy az áremel
kedés nyomán a termék belép pl. a luxuscikkek kategóriájába, ahol megnövek
szik iránta a kereslet. Ez történt pl. a Gillette termékekkel az 1960-as években.

Az árrugalmasság elemzése különösen azon vállalatok esetében fontos, ame
lyek valamilyen módon képesek az árváltozással befolyásolni a termék iránti 
keresletet. Tipikusan ilyenek a monopóliumok, az adott termék vagy szolgálta
tás egyedi nyújtói, de sok termék esetében behatárolt a piaci szereplők száma, 
akik, ugyan a monopóliumnál kisebb mértékben, de képesek befolyást gyako
rolni az árakra.

A jövedelemrugalmasság esetében azt vizsgáljuk, hogy a jövedelem százalé
kos változásának hatására a termék iránti kereslet hány százalékkal változik. A 
jövedelem és a kereslet összefüggését leíró görbét a XIX. századi német tudós 
nyomán Engel görbének nevezzük. A jövedelemrugalmasság ismeretének mind 
javuló, mind romló életszínvonal eseteiben megvan a jelentősége. Alacsony 
jövedelmi szint esetében az alapvető cikkek, zömében az élelmiszerek domi
nálnak a fogyasztói kosárban. Ahogy növekszenek a jövedelmek, úgy növek
szik a kereslet a nem alapvető létfenntartásra szolgáló cikkek iránt. így az 
alapvető fogyasztási cikkek alacsony jövedelem-rugalmasságúak, ahogy azon
ban jövedelmünk nő, relatíve egyre kevesebbet költünk rájuk. Előfordul az is, 
hogy abszolút mértékben is visszaesik ezen termék iránt a kereslet. Erre jó pél
dák az olcsóbb élelmiszer termékek. A magasabb jövedelműek például keve
sebb párizsit, viszont több Pick-szalámit fogyasztanak.

Az autók, a házak mérete, a nyugat-európai vakáció, a drága ruházati cikkek, az 
éttermi vacsorák vagy a luxus jellegű cikkek esetében viszont azt látjuk, hogy a 
kereslet a jövedelem növekedésénél magasabb százalékkal nő a magas jöve
delmi kategóriában. A gazdag országok esetében a fogyasztást döntő mérték
ben nem az alapvető, létfenntartási cikkek határozzák meg.

A termék iránti keresletet alapvetően befolyásolhatja, hogy léteznek-e más 
olyan termékek, amelyekkel az adott termék helyettesíthető. A helyettesíthető
ség mérésére a termék kereszt-árrugalmasságát használjuk, amely azt mutat
ja, hogy amennyiben a helyettesítő termék ára változik, akkor az adott termé
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künk iránti kereslet hogyan változik. (Mind a két változás százalékban érten
dő.) Nem csupán a változás abszolút nagysága, hanem az előjele is fontos in
formációt nyújt számunkra.

Ha a kereszt-árrugalmasság előjele negatív, azaz a másik termék árának válto
zása nyomán az adott termékünk iránti kereslet csökken, akkor a két termék ki- 

v egészíti egymást. Tipikus kiegészítő termék a tea és a citrom, vagy a számító
gép és a hozzá tartozó perifériák. Ha a kereszt-árrugalmasság előjele pozitív, 
akkor helyettesítő termékekről van szó. Ahol a termékek helyettesíthetősége 
nagy, ott a konkurens termék árának emelését az adott termék iránti kereslet 
nagymértékű növekedése kísérheti. Pl. ha a hamburgerek árát emelik, akkor 
többen lesznek, akik inkább pizzát vagy más melegszendvicset esznek. A ben
zin esetében azonban ilyen helyettesítésre csak kevés lehetőség van (át lehet 
állítani pl. az autót gázüzeműre), és így a fogyasztó jobban kiszolgáltatott a ter
melőnek. Még fontosabb azonban az az eset, amikor a helyettesítő termék árát 
csökkentik, hiszen ekkor a saját termék iránti kereslet visszaesik, a helyettesítő 
termék kereslete pedig növekszik.

A vállalatot nem csupán az érdekli, hogy termékei iránt mekkora a pillanatnyi 
kereslet, hanem az is, hogy az milyen mértékben változik a jövőben. Nyilván
való, hogy inkább érdemes olyan terméket gyártani, ahol a kereslet időben di
namikusan nő, mint ahol kevéssé dinamikusan változik, vagy esetleg abszolút 
mértékben vissza is esik. Amíg a dinamikus növekedés jellemző pl. mobiltele
fonok piacára, az autópiac inkább stagnál, a hagyományos színes televíziók pi
aca pedig a hanyatlás fázisában van.

A piac növekedési ütemének becsléséhez hasznos elemzési eszköz lehet a ter
mék-életciklus görbe. A termék-életciklus azon a tapasztalati megfigyelésen 
alapul, hogy időben a termék értékesítésének jellegzetes, elkülöníthető szaka
szai vannak. Ezt mutatja a 8-5. ábra.
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8-5. ábra: A termék életciklus görbe

Bevezetésekor a termék még ismeretlen a vásárlók előtt, a forgalom csak lassan 
növekszik és a profit is alacsony, hiszen a kutatási-fejlesztés és a bevezetés 
költségei magasak. Ahogy azonban a termék kedveltté válik a fogyasztók köré
ben, az értékesítés dinamikus növekedésnek indul, a piac bővül és különösen 
vonzóak a profitlehetőségek. Egy idő után azonban a piac telítődik, az értékesí
tés és a profit stagnál, ez az érettség szakasza. Végül elkerülhetetlenül megin
dul a kereslet és az árbevétel abszolút visszaesése is, ahogyan új helyettesítő 
termékek tűnnek fel. Ez a profit csökkenésének, a hanyatlásnak az időszaka.

A vásárlási szokások, módszerek nagyon sok tényezőtől függnek és országon
ként, régióként vagy még kisebb egységenként is jelentős különbségek mutat
hatók ki. Ide sorolhatók a tradíciók, a vallás, vagy a helyi, földrajzi elhelyezke
dés által meghatározott szokások stb., amelyek nyilvánvalóan befolyásolják az 
adott vállalat vagy vállalatok termékei iránti keresletet, így a vállalatnak ezeket 
termékválasztéka kialakítása során figyelembe kell vennie. Az utóbbi évtized
ben a világgazdaság globalizációjával párhuzamosan a vásárlói szokások is 
egyre inkább uniformizálódnak. Nyilván mindig lesznek azonban olyan termé
kek, amelyeket csak adott helyen vagy bizonyos típusú vásárlóknak lehet érté
kesíteni.

A fogyasztók kereslete sok termék esetében ciklikus vagy szezonális jelleget 
mutat. így a ruhaneműk iránti kereslet alapvetően az évszakok által meghatá
rozott. Gyakran előforduló keresztnevek névnapjai alkalmából a virágok iránti 
kereslet az átlag sokszorosára növekedhet, fenyőfát pedig csak a karácsonyi 
ünnepek előtt lehet értékesiteni. Nyilván adódik a következtetés, hogy a válla
latnak tisztában kell lennie a termék keresletének ilyen jellemzőivel is. A sze
zonális cikkek esetében például a rossz termelési döntés esetében felesleges
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raktárkészletek halmozódhatnak fel, növelve a költségeket és csökkentve a pro
fitot.

8.3 A piaci struktúra elemei

A következőkben a 8-1. számú ábrának megfelelően a piaci struktúra elemei 
közül vizsgáljuk meg a legfontosabbakat, a

• a piac monopolizáltságát, koncentrációját,
• a termékdifferenciálás fokát,
• a piacra való be és kilépés korlátáit,
• a vertikális integráció mértékét

8.3.1 A piaci szereplők száma, az iparági koncentráció

A piaci struktúra leírására az egyik legkézenfekvőbb módszer, hogy az ott sze
replő, közreműködő eladók vagy/és fogyasztók számát veszi figyelembe. Vizs
gálatunk (egy adott vállalat) szempontjából itt elsősorban nem a vásárlók, ha
nem az eladók, azaz a vállalat versenytársainak a száma lényeges. Egyszerep
lős, monopolpiac esetében az ott tevékenykedő cég piaci hatalma nagy. Ha vi
szont több szerelő is tevékenykedik a piacon, akkor a piaci erő és befolyás 
csökkenhet. A sokszereplős piac esetében az egyes cégek piaci hatása minimá
lis. Mindegyik szélső esetre tudunk gyakorlati példát találni: egyszemélyes pi
ac például Magyarországon a vasúti személyszállítás, a másik végpontot pedig 
reprezentálhatja a fodrászat, ahol a piaci szereplők száma igen magas. Néhány 
szereplő jelenléte jellemzi az autópiacot, és számos, de nem „végtelenül sok” 
termelő állít elő mosóporokat.

Felmerül a kérdés, hogy vajon a piaci szereplők száma elegendő-e ahhoz, 
hogy megítélhessük, milyen piacról is van szó? A válasz határozottan nem! A 
piaci szereplők száma csak egyik jellegzetes karakterisztikája a piaci struktúrá
nak. Előfordulhat ugyanis pl. olyan eset, hogy számos piaci szereplő van, vi
szont azok közül az egyik a piac jelentős részét ellenőrzése alatt tartja. Ilyen 
például a szoftverpiac, ahol számos cég tevékenykedik, viszont alapvetően a 
Microsoft befolyása érvényesül. Ahhoz tehát, hogy le tudjuk írni a piaci struk
túrát, az iparágban tevékenykedő cégek méreteloszlását, koncentrációját is fi
gyelembe kell venni. Az iparági koncentráció azt méri, hogy az itt tevékenyke
dő vállalatok mekkora piaci részesedéssel rendelkeznek. A dekoncentrált pia
con a legnagyobb vállalatok piaci részesedése is kicsi, a koncentrált piacon pe
dig a nagyvállalatok meghatározó részesedéssel rendelkezhetnek.

A koncentráció mérésére több elfogadott módszer létezik. A különböző kon
centrációs mutatók használatát az indokolja, hogy módszertanilag egyik sem
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tökéletes. A következőkben bemutatjuk a leggyakrabban alkalmazott mutató
kat, azok előnyeivel és hátrányaival egyaránt.
A koncentráció mértékét jól jellemezhetjük a Lorenz görbével és az ennek 
alapján számolt Gini koefficienssel. Az alábbi, 8-6. számú ábrán látható két 
iparág, A és B koncentrációs görbéje. A koncentrációs görbét úgy készíthetjük 
el, hogy sorba rakjuk az iparág összes vállalatát kezdve a legkisebbtől egészen 
a legnagyobbig. Ezután megvizsgáljuk azt, hogy a legkisebb cégek 10 százalé
ka az iparág termelésének hány százalékát adja, majd ugyanezt megnézzük a 
legkisebb 20, 30, 40 stb. százalékra, és az ehhez tartozó termelési szinteket be
jelöljük az ábrán, és összekötjük a pontokat. Nyilván, a cégek legkisebb 10 
százaléka a termelés kevesebb, mint 10 százalékát adja, ugyanakkor a legna
gyobb 10 százalék a termelés jelentős részével is rendelkezhet. Minél közelebb 
van a görbe a tökéletesen egyenletes eloszlást jellemző átlóhoz (OL egyenes) 
annál kevéssé koncentrált az iparág, és minél közelebb van a görbe alsó része a 
K ponthoz, annál erősebb a koncentráció.

Az iparágban levő vállalatok terme
lésének kumulatív százaléka

8-6. ábra: K o n cen trác iós L o ren z g ö rb ék



202 8. A struktúra-magatartás-teljesítmény kapcsolata

A 8-6. számú ábrán is látható a Lorenz görbe szakmai megítélésének sajátos 
problémája, az, hogy az egyes görbék metszhetik egymást. Melyik koncentrál
tabb vajon a 8-6. számú ábra alapján, A vagy B iparág? Sajnos erre nem tud 
választ adni a Lorenz görbe. Lehetőség van viszont arra, hogy össze tudjuk ha
sonlítani a két iparágat egy egyszerű kalkuláció révén. A módszer lényege, 
hogy a görbe, az O és L pontok határolta területet viszonyítjuk az OKL három
szög területéhez. így egy 0 és 1 közé eső számot, az úgynevezett Gini koeffici
enset kapjuk. A 0-hoz közeli érték alacsony, míg az 1-hez tartó értékek magas 
koncentrációjú iparágat jeleznek. Mind a Lorenz görbe, mind a Gini koeffici
ens gyakorlati alkalmazásának további kritériuma, hogy a teljes iparágról, az 
ott tevékenykedő összes cégről kell tudnunk, hogy a termelés mekkora százalé
kát adja, és ez sokszor megoldhatatlan.

A leggyakrabban használt koncentrációs mutató talán a koncentrációs arány, 
amely azt méri, hogy a legnagyobb vállalatok a piac mekkora részét ellenőrzik. 
A koncentrációs arányt általában a legnagyobb négy, nyolc és húsz vállalatra 
szokták kalkulálni. A négyvállalatos koncentrációs arány így azt méri, hogy az 
iparág négy legnagyobb vállalata a piac hány százalékát birtokolja, a nyolcvál- 
lalatos koncentráció pádig az iparág nyolc legnagyobb vállalatának együttes 
piaci részarányát méri. Minél nagyobb a koncentrációs arány, annál inkább 
koncentrált az iparág. A koncentráció nem csupán egy mérőszámmal fejezhető 
ki, hanem a különböző koncentrációs arányok egy ábrára is felvihetők. A 8-7. 
ábrán különböző koncentrációs görbék láthatók.

8-7. ábra: Iparági koncentrációs görbék

A fenti ábrából látható, hogy az A iparág erőteljesen koncentrált, hiszen az első 
nyolc vállalat 90 százalékos piaci részesedést mondhat magáénak, a C iparág
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esetében pedig sokkal kisebb részt, mintegy 60 százalékot tudnak kontrollálni a 
legnagyobbak. A koncentrációs görbék azonban itt is metszhetik egymást, és ez 
sok esetben félrevezető lehet. A B és C iparág nyolcvállalatos koncentrációja, 
mint az ábrából látható ugyanaz, de négy vállalat esetében a C, nyolcnál több 
vállalat esetében pedig a B iparág koncentráltabb. A D iparág alacsony kon
centrációjú, hiszen még a legnagyobb húsz vállalat piaci részesedése is csupán 
20 százalék

A piacon tevékenykedő cégek számát és méreteloszlását is figyelembe veszi a 
kedvelt Herfindahl-Hirschman Index (HHI). A kalkuláció során az egyes cé
gek piaci részesedésének a négyzete kerül összeadásra. A négyzetre emelés kö
vetkeztében a magas piaci részarányok magas értéket, az alacsonyabb piaci ré
szesedések alacsonyabb értéket kapnak, mint a koncentrációs arány esetében. 
A HHI index az alábbi módon számítható ki:

n

HHI = Y S ?  = (1. cég részesedése)2 + (2. cég részesedése)2 + ...
í= i

...+ (n. cég részesedése)2 

a cég részesedése százalékban

A HHI értéke 0 és 10 000 közé esik, a magasabb értékek nagyobb koncentráci
ót jeleznek. Általában az 1000 és 1800 közötti értékek moderált, ennél maga
sabbak erőteljes koncentrációt jeleznek. A HHI alkalmazható az esetleges 
egyesülések, felvásárlások hatásainak mérésére is. Ha az egyesülés/felvásárlás 
nyomán a HHI több, mint 100 ponttal növekszik, akkor már érdemben csök
kentheti a versenyszituációt. A módszer alkalmazásának problémája, hogy je
lentősen eltérő piaci koncentrációk is azonos értékekkel rendelkezhetnek, és 
hogy meglehetősen problémás a teljes iparágról adatokat gyűjteni.

Általában úgy tartják, hogy a magas koncentrációjú iparágakban nagyobb a le
hetősége az erőfölénnyel való visszaélésnek. Tapasztalati megfigyelések azt 
támasztják alá, hogy a koncentrált iparágakban magasabb a profit, mint a ke
vésbé koncentráltak esetében. Emiatt a központi, állami piacfelügyelő és szabá
lyozó szervek is igyekeznek a túlzott koncentrációt megakadályozni, legalábbis 
a vállalatok egyesülése szintjén (ld. később a tisztességtelen piaci magatartás 
meghatározását). A másik oldalról azonban a támadható piacoknak az 1980-as 
években kifejlesztett elmélete szerint3 a magas piaci koncentráció önmagában

3 Baumol, William (1982): Contestable Markets: An Uprising in the Theory of 
Industrial Structure, A m erican  E conom ic R ew iev  60, 3
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még nem jelenti, hogy a vállalatok vissza is tudnak élni előnyös helyzetükkel. 
Az elmélet szerint ha biztosított az iparágba történő potenciális belépés, akkor 
ezen fenyegetés hatására a vállalatok saját maguk fognak a szabadpiaci viszo
nyoknak megfelelő magatartást tanúsítani.

8.3.2 A termékdifferenciálás

A hagyományos közgazdasági elemzés az egyes részpiacokon működő külön
böző vállalatok termékeit tulajdonképpen homogénnek vagy tökéletesen he
lyettesítőnek tekinti. Ebben az esetben a vásárló szempontjából tökéletesen 
mindegy, hogy melyik vállalat termékét veszi meg. A választási lehetőségekről 
a fogyasztó tökéletesen informált, így egyetlen cég sem képes befolyásolni az 
árat. A mindennapi tapasztalat szerint azonban az ilyen tulajdonságú termékek 
ritkák. Még szabványos termékeket is különböző földrajzi helyeken kínálnak, 
és a vásárlók egy csoportja az egyik helyet számára jobban megfelelőnek talál
ja, mint egy másikat. A másik oldalról a különböző vállalatok termékei eltér
nek egymástól jellemzőikben, minőségben, csomagolásban, márkanévben vagy 
a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokban.

A fentiek alapján kétfajta termékdifferenciálásról beszélhetünk. A horizontá
lis termékdifferenciálás esetében a földrajzi tér szerint történik a megkülönböz
tetés. A fogyasztó az azonos termékeket azonos áron kínáló vállalatok közül a 
hozzá legközelebb esőtől vásárol, - lineáris szállítási költségeket feltételezve.

A vertikális termékdifferenciálás esetében a hasonló szükségletet kielégítő, de 
különböző jellemzőkkel rendelkező termékek között állít fel a fogyasztó egy 
egyértelmű preferencia-sorrendet. A gyorsabb autót, a hangosabb music- 
centert, vagy nagyobb házat mindenki jobbnak tartja. A vertikális differenciá
láson belül is további két alcsoportot különböztetünk meg. Egyrészt olyan ter
mékek versenyeznek egymással, amelyek u g y a n a z o n  tu la jd o n s á g o k k a l ,  j e l l e m 
z ő k k e l  r e n d e lk e z n e k . Az autók esetében például a luxuskategóriában az Audi, a 
BMW és a Mercedes - teljesen hasonló tulajdonságú - gépjármüvei között a 
leglényegesebb eltérés a márkanévben van. A termékek tehát nem különböznek 
egymástól lényegesen, csak a fogyasztó szemében létezik a különbségtétel. A 
másik oldalról azonban a termékek különbözhetnek egymástól a t e r m é k je l le m 
z ő k  m e n n y is é g é b e n .  Folytatva az előző „autós” példát, még az egyes márkákon 
belül is verseny lehet abban, hogy milyen felszereltséggel kínálják az autókat, 
így az alapfelszerelt kocsik versenyeznek azokkal, amelyek ABS fékkel, dísz
tárcsával, légzsákkal vagy Hi-Fi berendezéssel vannak ellátva. A jobb 
fel szerel tségű autó nyilvánvalóan drágább is, mint „fapados” társa.

A vállalatok céljaik megvalósítása során többfajta eszközzel versenyezhetnek. 
Az árverseny mellett kiemelkedő jelentősége lehet a saját termék, márka meg
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különböztetésének a többi vállalat által előállított terméktől. A jól sikerült ter
mékdifferenciálás eredményeként a fogyasztók az egymást jól helyettesítő ter
mékeket különbözőnek tekintik. A vásárlók márkahűségének kialakítására a 
vállalatok a marketing eszközök széles körét alkalmazzák. Az Adidas, a 
Gillette, az IBM, a Panasonic vagy a Rolls Royce mind olyan termékeket for
galmaznak, amelyek önmagukban nem egyediek - sportruházati cikkek, kozme
tikumok, számítógépek, híradástechnikai cikkek vagy autók -, de márkájuk az
zá teszi őket.

Lehetséges az is, hogy a termékdifferenciálás révén a cég ugyanazt a termékét 
különböző fogyasztói csoportoknak eltérőként beállítva értékesítse. Jól ismert, 
hogy az autógyárak költségeik csökkentése érdekében típusaik széles köréhez 
ugyanazokat a részegységeket használják fel. Például a Volkswagen nem csu
pán a Volkswagen, hanem a SEAT és a Skoda márkaneveket is birtokolja, a 
Skoda Oktávia alkatrészei pedig gyakorlatilag teljesen azonosak a Volkswagen 
Passatéval. Ameddig azonban az Oktávia az alacsonyabb fizetőképességű réte
geket célozza meg, a drágábban árult Passat a tehetősebb fogyasztóknak ké
szül.

Azok a piacok, ahol differenciált termékek léteznek, általában kevesebb a ver
senyző vállalatok száma, akik között viszont igen éles is lehet a verseny. Te
kintve, hogy a saját termék többiektől történő megkülönböztetése magas, ese
tenként igen magas költségekkel, marketing-kiadásokkal jár, az ilyen piacokra 
történő belépés is nehezebb (lásd a következő alfejezetet).

8.3.3 A piacra történő szabad be- és kilépés

A piacra történő szabad be- és kilépés megléte vagy hiánya talán az egyik leg
többet elemzett probléma a piaci struktúra elemei közül. Ha a piacra lépés 
könnyű, akkor az adott piacon versenyhelyzet alakul ki, és ez a fogyasztók ér
dekeit szolgálja, a nehéz belépés viszont a verseny korlátozásához vezethet, és 
a már piacon levő vállalatok helyzetét erősíti, ezáltal az ott tevékenykedő válla
latok tartósan extrapi ofítra tehetnek szert a fogyasztók rovására.

A legfontosabb belépési korlátokat az alábbiakban foglaljuk össze.

• Mint azt a hossz i távú költségek elemzésénél láthattuk, a skálahozadék
kal is kapcsolatos méretgazdaságosság sok esetben lényeges lehet. Ha 
csupán nagy mennyiségben gazdaságos valamilyen termék előállítása, 
vagy a nagy méretből adódóan megtakarítások adódnak pl. a kutatás- 
fejlesztés, a marketing, a termékelosztás vagy a beszerzés területein, ak
kor az új belépőnek már eleve a versenytársakhoz hasonló nagyságban 
kell megjelennie, vagy hasonló mennyiségben kell a termékeket előállí
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tania. Ez nyilván több pénzt, magasabb tőkekövetelményeket von maga 
után. Ráadásul az új versenytárs megjelenése felkeltheti a már piacon 
levők figyelmét és valószínűleg ellenakcióit is. Ha azonban a magas tő
kebefektetést és a nagyok figyelmét elkerülendő kis méretben vagy ala
csonyabb sorozatnagysággal jelenik meg a piacon az újonnan belépő, 
akkor csak a már piacon levő nagyoknál kedvezőtlenebb költségszinten 
képes működni.

• A már piacon levőknek abszolút költségelőnyük lehet, ami származhat 
pl. a megfelelő technika, know-how tulajdonlásából, a nyersanyagforrá
sok esetleges monopolista birtoklásából. A már kiépült piaci kapcsolatok 
alapján a régebben piacon levő olcsóbban vagy magasabb minőségben 
képes beszerezni a termeléshez szükséges anyagokat.

• Az abszolút költségelőny mellett létezik egy relatív költségelőny is, ami 
származhat a termékgyártás során szerzett tapasztalatból, a begyakorlott
ságból vagy az alacsonyabb selejtarányból, (lásd a 8-3. számú ábrát)

• A termékdifferenciálás akkor is belépési korlát lehet, ha ugyanolyan 
költség mellett képes termelni a vállalat, mivel a fogyasztók ragaszkod
hatnak a már megszokott márkákhoz. Az újonnan piacra lépő pedig 
kénytelen növelni marketingköltségeit, hogy ugyanolyan márkanevet 
építsen ki magának. Lehetséges az is, hogy a már piacon levők mono
polhelyzetben vannak a kedvelt terméknél, és ez megakadályozza az 
újonnan piacra lépőt a „másolásban”.

• A vállalkozás indításához szükséges magas tőkekövetelmények önma
gukban is akadályozhatják a piacra lépést. Az egyszeri magas beruházási 
összeg, ami esetleg hosszú távon térül meg vagy esetleg nem közvetlenül 
visszanyerhető formában jelenik meg, mint pl. a hirdetés, vagy kutatás 
lényeges belépési korlát lehet.

• A termékváltás költségei, az új berendezések beállítása, a munkaerő át
képzése, a termék újratervezése mind olyan további költségekkel járnak, 
amelyeket az új belépők költségcsökkentéssel, vagy a termelékenység 
növelésével szükséges, hogy ellensúlyozzanak.

• Végül a belépés korlátái között kell említést tennünk az állami vagy he
lyi szabályozás által megszabott belépési követelményekről, mint adók, 
hatósági előírások, technológiai, minőségi követelmények vagy 
licenszek, know-how-k, amelyeknek nem minden belépni szándékozó fe
lel meg, ezáltal ugyanakkor csökkentik a potenciálisan piacra lépők szá
mát, és így a versenyt is. Ilyen korlátot jelentenek a megkövetelt szak- 
képzettségek, végzettségek is. Nyilván a legtöbb esetben ennek jól indo
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kolható oka van, hiszen pl. a legtöbben nem szívesen mennének olyan 
orvoshoz, aki nem rendelkezik a megfelelő tudást biztosító végzettség
gel. Ugyanakkor a szakmai kvalifikáció megszerzése időbe telik és sok 
pénzbe kerülhet, ezáltal az orvosok száma alacsonyabb lehet a kívána
tosnál. Gyakran előfordulhatnak nehezen indokolható esetek is. Miért 
kell például a fotózáshoz szakképzettséget megkövetelni? Az állami 
koncessziók, tenderek során az előírások miatt szintén a kívánatosnál ki
sebb verseny alakulhat ki.

A piacról történő szabad kilépés kevéssé elemzett a szakirodalomban, viszont a 
piacra történő belépés akadályai sokszor éppen a kilépés elé állított korlátokból 
származnak. Ha eleve nehéz és költséges a vállalat felszámolása, megszünteté
se, akkor sokan meggondolják érdemes-e egyáltalán elkezdeni. A kilépés gya
kori korlátja, hogy a cég az állóeszközöket csak korlátozottan tudja felhasznál
ni más területeken vagy csak csökkentett áron, esetleg hosszú idő alatt képes 
azokat másoknak értékesíteni. Jelentős korlátot jelent az is, ha a vállalatnak al
kalmazottai vannak, akik elbocsátásánál a törvényes utat betartva kell eljárni. 
A felmondás időigényes, attól függően, hogy az illető mennyi ideje volt alkal
mazásban a cégnél, és szintén az eltöltött idő függvényében végkielégítés is jár. 
Az egyik oldalról tehát a munkavállalók védelme jogos igénynek tűnik, de a 
túlzott védelem megnehezíti a vállalat piaci alkalmazkodását. Ugyanakkor az 
alacsony be- és kilépési korlátok a verseny fokozódásához, és így a fogyasztók 
jólétének javulásához is vezethet.

8.3.4 A vertikális kapcsolatok

A szokásos mikroökonómiai elemzés többek között azokon a feltételezéseken 
alapul, hogy a vállalat rögtön értékesíti az adott terméket a fogyasztónak, és 
hogy az eladó ugyanolyan módon kezel minden vásárlót. Gyakorlatilag azon
ban az eladások nagy része nem végső felhasználás, hanem a termék még to
vábbi gyártási fázisokon megy keresztül, és a közvetlen értékesítés mellett az 
egyéb értékesítési kereskedelmi csatornák, mint a nagybani kereskedelem, kis
kereskedelem vagy az ügynöki hálózat, ugyancsak fontos szerepet töltenek be a 
végső termékelosztásban.

A vállalatok közötti vertikális kapcsolat egyik legfontosabb jellemzője az az ár, 
amit a „felső” értékesítő cég felszámol az „alatta levő” fogyasztónak. Gyakori 
azonban az is, hogy az értékesítő más feltételeket is szab. Előfordul, hogy a 
vállalat csak bizonyos számú vásárlót szolgál ki, kizár bizonyos fogyasztói 
csoportokat az értékesítésből, feltételeket szab a továbbértékesítésre, vagy előír 
egy bizonyos minimális értékesítési mennyiséget egy adott időszak alatt. A má
sik oldalról exkluzív értékesítési jogok adására is sor kerülhet, vagy az eladó
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megegyezik a forgalmazóval a marketingköltségek megosztásáról, a termék 
minőségéről vagy a kockázat csökkentésének módjairól.

Nem szokatlan, hogy az eladó ugyanazon terméket a különböző vásárlóknak 
különböző áron értékesít. Az árdiszkrimináció sok helyen megfigyelhető: pl. a 
légi járatok különböző áron értékesítenek jegyeket az üzletemberek és turisták 
számára, vagy előfordul az is, hogy az üzleti szféra vállalatai számára más áron 
értékesítik az elektromos áramot, mint a lakossági fogyasztóknak. Az árdiszk
rimináció sikeres alkalmazása szoros kapcsolatban áll többek között a vállalat 
monopolpozíciójával és azzal, hogy képes-e a vállalat elkülöníteni a különböző 
vásárlói csoportokat egymástól.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy károsak vagy hasznosak a vertikális 
kapcsolatok. Az egyik oldalról ezt úgy tekinthetjük, mint a monopolhelyzettel 
történő visszaélést, a másik oldalról azonban ez egy olyan eszköz, amely a ter
mékelosztás esetleges piaci hibáit küszöböli ki. Ennek megfelelően az esetle
ges állami beavatkozásról is megoszlanak a vélemények. Ha a vertikális kap
csolatok arra szolgálnak, hogy a gyártó visszaéljen piaci erejével, vagy pedig a 
vásárlók formálnak valamilyen kartellt, akkor ezt meg kell akadályozni. Ha 
azonban a vertikális kapcsolatok azt célozzák, hogy a gyártó olyan szolgáltatá
sokat vásároljon az értékesítőtől, amelyekre máskülönben nem volna lehetősé
ge, akkor bizonyítani kellene, hogy ez a „kényszer” káros hatással jár.

8.4 Piaci struktúrák

A következőkben megvizsgáljuk, hogy a piac a fentiekben elemzett elemei mi
lyen struktúrákat hozhatnak létre. A szakirodalmat követve négyfajta piaci 
struktúrát különböztetünk meg, mint a tökéletes versenypiac, a monopólium 
az oligopólium, és a inonopolisztikus verseny.

A tökéletes versenypiac sokkal inkább elméleti „ideáltípus” és nem annyira 
gyakorlatban előforduló képződmény. Ennek ellenére számos piac ezen ideá
lishoz közeli állapotot mutathat. A versenypiac jellemzője, hogy a piaci szerep
lők száma magas, nincsen meghatározó vállalat, az egyes cégek piaci részese
dése alacsony. Ha az egyik vállalat megszűnik, akkor az a többiekre elhanya
golható hatással jár, ugyanakkor az esetleges új belépő piacra gyakorolt hatása 
is elhanyagolható. A piacon többnyire homogén termékeket értékesítenek, az 
egyik cég termékei a másikéval igen könnyen helyettesíthetők. A verseny hatá
sára a cégek csupán normál nyereségre tesznek szert, extraprofítok elérésére 
nincsen lehetőség. A belépés és a kilépés könnyű, gyakorlatilag akadálymen
tes, igy a potenciális belépők fenyegetettsége is hozzájárul a fogyasztók szánná-
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ra kedvező versenyár kialakulásához. A vertikális kapcsolatokat az egyenrangú 
együttműködés jellemzi, az esetleg kieső beszállítókat a cég könnyen pótolhat
ja, így nem kerül függésbe a termelési fázis előző fázisában tevékenykedő cég
től. Ilyen közel ideális versenypiac például a sütőipari termékek piaca, fagylalt, 
a pizza vagy a meleg szendvics vagy a javítás piacai is. Természetesen az álta
lános versenyhelyzet mellett előfordulhat, hogy egyes földrajzi körzetekben, 
kisebb helyeken kvázi monopolhelyzetek alakulnak ki, ilyen például, a falu 
egyetlen boltja, vagy egyetlen fodrásza.

A piaci struktúrák másik végpontját a monopólium képezi, ahol a vállalat egy 
mással nem helyettesíthető termék egyedüli előállítója. A monopóliumnak a 
versenytársakkal nem kell megküzdenie, így nyeresége maximalizálása során 
csupán a fogyasztók keresletét kell figyelembe vennie. Az ideális verseny cé
géhez képest a monopólium kevesebbet termel, azt viszont magasabb áron ké
pes értékesíteni, ezáltal károsítja a fogyasztókat. A hiányzó versenytársi nyo
más hatására lassabb lehet a monopólium technikai megújulása és termékvá
lasztéka is, így a fogyasztók tovább károsodhatnak. Felmerülhet a kérdés, hogy 
hogyan alakulhat ki és maradhat fenn monopólium. A monopóliumok létezésé
nek okai egyrészt a technikai, jogi, pénzügyi természetű belépési korlátokkal 
hozhatók kapcsolatba. A természetes monopólium az olyan cég, ahol a terme
lés teljes szintjén a költségek csökkenő tendenciát mutatnak, azaz hatékonyan 
csupán egy cég tud a piacon termelni. A gyakorlatban ez ott szokott előfordul
ni, ahol valamilyen vezeték (sín, villany, gáz stb.) létezik. Gazdaságilag irraci
onális lenne például 3-4 villanyvezeték kiépítése, hogy a fogyasztók szabadon 
rákössenek a nekik leginkább kedvező árat kínáló cég hálózatára. Szabadalom 
birtoklása révén szintén monopolhelyzet jöhet létre, ez azonban hasznos a tár
sadalom számára is, hiszen a kutatás-fejlesztés igen kockázatos és pénzigényes, 
jogos, hogy utána a cég egy ideig kizárólagos jogot kapjon. A gyakorlatban a 
színtiszta monopolhelyzet igen ritka, hiszen valamilyen helyettesítő ter- 
mék/szolgáltatás az esetek döntő részében létezik.

Az oligopólium esetében néhány nagyvállalat, általában 3-8 dominanciája ér
vényesül a piacon. Az oligopólium előállíthat homogén vagy differenciált ter
méket is. A homogén termékeket, szolgáltatásokat nyújtó oligopóliumok stan
dardizált termékeket kínálnak, ilyen például az olaj vagy a banki szolgáltatá
sok. Differenciált oligopóliumok például az autó, az elektromos cikkek vagy a 
mobiltelefon szolgáltatást nyújtók. Az oligopóliumok léte hasonló okokkal 
magyarázható, mint a monopóliumoké: a nagyobb méret nagyságrendi megta
karítást tehet lehetővé, és jelentősek lehetnek a belépési korlátok is. Az 
oligopóliumoknak ugyanakkor meg kell birkózniuk egymással, a konkurenciá
val is. Azonban ezek a cégek olyan nagyok, hogy az egyes cégek akciói hatás
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sál vannak a többiekre is, ezáltal növelve a piaci bizonytalanságot. Az 
oligopóliumok gyakran alkalmaznak az áron kívüli versenyeszközöket, mint 
például a termékdifferenciálást, innovációt, marketinget, és törekszenek a be
lépési korlátok magasan tartására is. Bár törvénybe ütközik, az oligopóliumok 
időről időre megpróbálkoznak összejátszásokkal csökkenteni a versenyt. A 
megállapodások erejét azonban korlátozhatják a szankcióktól való félelem mel
lett a megállapodás felrúgásából származó előny és az esetleg eltérő érdekek is. 
Említést érdemel az oligopóliumok speciális alesete a duopólium, ahol csupán 
két piaci versenyző található. A duopóliumok magatartása meglehetősen jól 
vizsgálható és modellezhető, mint azt a vállalatelméletek esetében is láthattuk, 
és mindez igen fontos következtetésekhez vezethet bennünket az 
oligopóliumok magatartását illetően.

A monopolisztikus verseny esetében számos cég versenyez hasonló, de nem 
teljesen azonos termékek, szolgáltatások előállításával. A monopolisztikus pia
cok mérsékelten koncentráltak Minden cégnek tétezik ugyan egy „monopolis
ta” befolyása, de ez a piaci erő meglehetősen gyenge, hiszen a cégek termékei 
relatíve könnyen helyettesíthetők egymással. A kereslet gyors változása, csök
kenése miatt pedig lehet, hogy cég nyeresége negatívvá válik. Az egyik legfon
tosabb versenyeszköz a termékdifferenciálás, aminek sikere kritikus lehet a 
vállalat számára. A piacon levők nyeresége ugyanakkor befolyásolt azáltal is, 
hogy milyen könnyű a belépés. Ha a termékdifferenciálás nem képes hatékony 
belépési korlátot állítani, akkor a versenypiachoz képest elérhető extra profit 
csupán minimális. Monopolisztikus piacok például az élelmiszertermékek, a 
ruházati cikkek , illatszerek piacai. Ezeken a területeken is igen gyakran talál
kozunk többé-kevésbé jól bejáratott márkanevekkel. A gyakorlatban a földrajzi 
elkülönülés, a nagyobb távolság hatására különben kompetitív piacon is észlel
hetők monopolisztikus jelenségek.

A piaci struktúrák a fentiekben elemzett négy típusa illetve a rájuk jellemző 
karakterisztikák az alábbi, 8-8. ábrán láthatók.
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8-8. ábra: P ia c i s tru k tú rák , kon cen tráció , p ia c i  e r ő  és p ro fita b ilitá s

A 8-8. ábra alsó részén látható, hogy az iparági koncentráció, az egyes piaci 
struktúrában tevékenykedő cégek piaci ereje és profitabilitása között szoros, 
pozitív jellegű kapcsolat, korreláció létezik. Ezért a piacon levő cégek „termé
szetes” törekvése, hogy korlátozzák a versenyt. A verseny csökkenése nyomán 
azonban a fogyasztók végső soron rosszabbul járhatnak. Ez a legfontosabb oka 
annak, hogy az állam különböző eszközökkel próbálja befolyásolni a vállalatok 
magatartását és szabályozni a verseny feltételeit. Ezzel a témával a követke
zőkben a 11. és a 12. fejezetekben foglalkozunk.

8.5 Összefoglalás

Ameddig az előző fejezetekben a vállalatok és a külső gazdasági környezeté
nek kapcsolatával, a vállalatok alapításával, céljaival és a külső-belső érintettek 
viszonyával foglalkoztunk, ebben a fejezetben a vállalatok piaci viselkedésé
nek alapjait, koncepcionális modelljét mutattuk be. A vizsgálat kereteit a SMT 
modell adta, amelynek logikája szerint a piaci struktúra befolyásolja döntő 
mértékben a vállalatok magatartását, ez a magatartás pedig a vállalatok telje
sítményét határozza meg. A fő hatásmechanizmus mellett említést kell tennünk 
az ellenkező irányú hatásokról is. Ennek megfelelően a vállalati teljesítmény 
hatással van a magatartásra, a magatartás következtében pedig módosulhat a 
piaci struktúra is.
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A piaci struktúrát, amit alágazati-szakágazati szinten értelmezünk, alapvetően 
meghatározzák a keresleti-kínálati viszonyok. A keresleti-kínálati viszonyok 
vizsgálata során arra törekedtünk, hogy elemzésünk ne pusztán statikus, hanem 
dinamikus, időben és térben változó elemeket is érintsen. A keresleti és kínálati 
tényezők együttesen négy fő piacin struktúrát határozhatnak meg, amelyek a 
versenypiac, a monopolisztikus verseny, az oligopólium és a monopólium. 
Ezek a piaci struktúrák leírhatók és jellemezhetők a piaci szereplők száma, a 
koncentráció, a termékdifferenciálás, a ki- és belépők száma végül pedig a ver
tikális kapcsolatok kategóriái révén.

A különböző piaci struktúrák mentén formálják és alakítják a vállalatok maga
tartásukat. Megállapítottuk azt, hogy a cégek természetes törekvése a verseny 
kiküszöbölése, azonban a vállalati stratégia és magatartás részleteivel nem fog
lalkoztunk, ezt a következő fejezetben fejtjük ki. A piaci játékszabályok betar
tása, a piaci tökéletlenségek korrigálása és más, a vállalatokon túlnyúló funkci
ók ellátása az állam feladata, aminek tárgyalására a 11. és a 12. fejezetekben 
kerítünk sort.
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9. A vállalati magatartás tényezői

Az előző fejezetekben megtárgyaltuk a vállalat fogalmát, a vállalatot, mint 
szervezetet körülvevő környezet tulajdonságait és típusait, a vállalaton belüli 
csoportok érdekeit, valamint az ezeket összehangoló folyamatokat. A vállalat 
szereplői, mint ahogy azt már tárgyaltuk, a közös vállalati célok elérése érde
kében összehangolják tevékenységeiket, s mindent megtesznek annak érdeké
ben, hogy versenyképesek legyenek, versenyelőnyöket szerezzenek. E törekvés 
más szóval a vállalat teljesítményének folyamatos növelését jelenti. Ebben a 
fejezetben számba vesszük azon tényezőket, amelyek befolyásolják (illetve biz
tosítják) a vállalat megfelelő teljesítményét, eredményességét, s ezáltal a ver
senyben elfoglalt helyét. A vállalati magatartási tényezők hat alábbi csoportját 
tárgyaljuk:

1. Árpolitika
2. Marketing
3. Emberi erőfonás menedzsment
4. Kutatás, innovációs politika
5. Pénzügypolitika
6. Növekedési politika

Fontos, hogy a fejezet tanulmányozása során a tárgyalt magatartási tényezőket 
ne izolált folyamatokként fogjuk fel, hanem egy hatás-visszahatás viszony 
megteremtőjeként. Ez a viszony létrejön mind szervezeten belül, mind pedig 
azon kívül. Ha a vállalat, a piaci struktúrából adódóan egy kiélezett árverseny
be bonyolódik bele, akkor a megválasztott marketing stratégának illeszkednie 
kell ehhez, s az árat, mint fő értékképző tényezőt kell hirdetnie. Ha a vállalat a 
termék innováción keresztül kívánja pozícióját erősíteni, akkor óvakodnia kell 
az új terméket lemásoló versenytársaktól, akik a fejlesztés költségét megspó
rolva árversenybe kényszeríthetik az eredeti ötletgazdát.

Az előbb vázolt példák csupán csak leegyszerűsített modellek, de hűen tükrö
zik ezen többszereplős mechanizmus komplexitását, mely a vállalattól megkö
veteli magatartásának pontos és átgondolt megválasztását.
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9.1 Árpolitika

Egy adott tennék vagy szolgáltatás árának meghatározása komplex feladat. A 
döntéshozónak a belső és külső tényezőket egyaránt figyelembe kell vennie, 
hiszen valamely faktor negligálása a termék vagy szolgáltatás piacképességét, 
vagy éppen a vállalat rentabilitását veszélyeztetheti. E komplexitás tükröződik 
az ár három fő funkciójából is:

1. A termék vagy szolgáltatás ára a vállalat számára bevételt generál
2. Az ár a terméket és a szolgáltatást elosztja a fogyasztók között
3. Az ár jelzi a fogyasztói igények változását, s a termék tulajdonságának 

vagy piacának módosítását indukálja.

Az első funkció a mindenki számára ismert egyenletből (1) származtatható, 
mely a vállalat összárbevételét adja meg. E szerint a termék árának (P) és az 
eladott termék mennyiségének (Q) szorzata az összárbevételt (TR) adja ered
ményül, melyet a termelési költséggel csökkentve a profitot kapjuk.

TR -  P x Q  ( 1)

A második funkció a termék fogyasztói csoportok közötti megoszlását határoz
za meg, hiszen eltérő l“het az, hogy egy adott termékért a fogyasztók mennyit 
képesek, illetve hajlandóak fizetni. Általánosságban elmondható, hogy a csök
kenő ár növekvő keresletet indukál, ugyanakkor lényeges az árrugalmasság is, 
amely az ár és a kereslet változásának egymáshoz mért viszonyát fejezi ki. E 
szerint egyes termékek iránt a keresletet az árváltozás nem befolyásolja (9-1. 
ábra, A panel), más termék esetében azonban egy kismértékű elmozdulás a ke
reslet drasztikus csökkenéséhez vezethet (9-1. ábra, B panel).

Ar (P)

0

▲ A

Ár (P)

---------------►
0Mennyiség (Q) w Mennyiség (Q)

A.) Tökéletesen rugalmatlan kereslet B.) Tökéletesen rugalmas kereslet

9-1. ábra: Kereslet rugalmasság foka szerinti csoportosítása
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Az árak nagyon fontos információ-közvetítő szerepet töltenek be, mely alapján 
a terméket vagy szolgáltatást előállító vállalat képes megítélni a fogyasztói 
magatartásban, igényekben bekövetkezett változást. A vállalat a megváltozott 
keresletnek megfelelően módosíthatja a termék/szolgáltatás tulajdonságait, 
vagy éppen egy teljesen új termék/szolgáltatás piaci bevezetése mellett dönt
het.

Az ár nem csupán a kereslet, hanem a kínálat mértéke szempontjából is rele
váns. Növekvő kereslet és árak esetén a vállalat a termelés növelése mellett fog 
dönteni, valamint e piaci környezet a többi versenytársat is hasonló magatartás
ra fogja sarkallni. Az ár növekedésének közvetlen hatása van az összbevételre 
(1. egyenlet), amely -  arányaiban konstans költségeket feltételezve -  növeli a 
tevékenység profitabilitását. A növekvő nyereség az adott beruházás megtérü
lését javítja, s így belátható, hogy az árpolitika és a beruházási döntések között 
meghúzódó kapcsolat igen szoros.

Egy adott ár nyomán kialakuló keresletet és kínálatot egyszerre érdemes vizs
gálni, annak érdekében, hogy a vállalati teljesítmény közvetlenül összevethető 
legyen a vásárlói magatartással. A 9-2. ábra ezt az összevetést szemlélteti egy 
adott típusú személyi számítógép esetén. Elöljáróban meg kell jegyeznünk, 
hogy e példa a valóság egy leegyszerűsített változata.

Az úgynevezett egyensúlyi árról akkor beszélünk, ha az ár nyomán kialakuló 
kereslet és kínálat megegyezik (Pi -  Q,). Ekkor a vállalat képes értékesíteni az 
összes számítógépet, s a felvevőpiacon nem marad egyetlen vásárló sem, aki
nek kereslete kielégítetlen maradt volna. Ela a vállalat ezen a sikeren felbuz
dulva növeli a termelést (Q3), valamint az árat (P3), akkor a kereslet a 
megnövekedett ár miatt csökken (Q2), amely az árbevételt, s ezáltal a profitot is 
mérsékli. Mivel a vállalat nem volt képes a Q2Q3 darab számítógépet értékesí
teni, s a tárolás költsége tovább mérsékli a profitot, az ár csökkentése mellett 
dönt (P2). Ekkor azonban az ár már lehet, hogy olyan alacsony lesz, amely mel
lett a felmerülő keresletet a termelési kapacitás nem képes rentábilisan kielégí
teni (Q4Q5). Ez az ár-emelési és -csökkentési folyamat zajlik a piacon mindad
dig, ameddig az adott ponton a kínálat meg nem egyezik a kereslettel.

A valóságban az egyensúlyi ár rövid életű, hiszen az azt kialakító kereslet és 
kínálat folyamatos változásnak van kitéve. A vállalat termékével szemben ki
alakuló keresletet befolyásolja a versenytársak árpolitikája, marketing stratégi
ája, illetve a fogyasztói magatartásban bekövetkezett mindenféle változás. A 
kínálat függvénye lehet a termelési technológia változásának, a nyersanyagok 
vagy energiaforrások árának, melyekről egyöntetűen kijelenthetjük, hogy a vál
lalat befolyásán kívül esnek. Ez azt indukálja, hogy az a vállalat marad talpon,
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amelyik képes rugalmasan igazodni a változó körülményekhez, s az általa meg
állapított ár az egyensúlyihoz közelít.

9-2. ábra: Az X  típusú számítógép piaca

Azon túl, hogy belátjuk az árra ható tényezők jelentőségét, el kell fogadnunk, 
hogy az ár kialakítása, az árpolitika megválasztása a vállalatvezető feladata és 
hatásköre. Ez, ahogy azt a vállalati érdekviszonyokat leíró elméletek tárgyalá
sakor már láthattuk, a személyes célok előtérbe kerülését indukálhatja, mely 
eltérítheti a vállalatot a hagyományos profit-maximalizálási céltól. Célként 
felmerülhet a vállalati méret növelésének maximalizálása vagy éppen a forga
lom-maximalizálás, s így a követendő árpolitika is megváltozik. Lehetséges 
ugyanakkor, hogy a vezetés nem tűz ki maximalizálandó célt, hanem meghatá
roz egy optimális szintet, mellyel kielégíti a befektetők igényeit, így azok nem 
válnak meg a vállalati részvénytől, s a vezetés pozíciója biztos marad.

Állami vállalatok esetén az árpolitika bekalkulálhat előre tervezett veszteséget 
is. Ez lehet egy tudatos politikai döntés következménye, ennek megfelelően a 
vállalat veszteségét az államkasszából, azaz az adófizetők pénzéből finanszí
rozzák. De veszteséget felvállaló árpolitika nem csupán állami vállalatoknál 
fordul elő. A versenytárs kiszorítása érdekében gyakran használt eszköz az 
árak tudatos leszorítása, az ún. árháború, mely átmenetileg veszteséget okoz
hat, míg hosszú távon a verseny intenzitásának csökkenését eredményezheti. A 
vásárlók üzlethelyiség!, e történő becsalogatása is történhet egyes termékek le
árazásával, mert az ebből adódó veszteséget kompenzálhatja más -  felértékelt -  
termék növekvő eladása.
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A következőkben bemutatásra kerül -  a teljesség igénye nélkül -  néhány árazá
si stratégia, melyeket bizonytalansági szempontból két különálló csoportra 
bonthatunk. Az első csoportba tartozó stratégiák esetén a vállalatnak tökéletes 
információja van a kereslet és kínálat viszonyáról, így a tervezés során a koc
kázat minimális.

Határ-árazás -  A vállalat akkor alkalmazza ezt az árpolitikát, amikor akadályt 
akar gördíteni a lehetségesen belépő új versenytársak elé. Jelen esetben az aka
dály az alacsony ár nyomán keletkező minimális profitban testesül meg, melyet 
az újonnan piacra lépő vállalat nem képes finanszírozni. Ennek a stratégiának 
az alkalmazása hosszú távú szemléletmódot követel meg, mely a rövidtávon 
jelentkező hozamlehetőség költségének felvállalását jelenti.

Ár-diszkrimináció -  E stratégia akkor alkalmazható, ha a termék/szolgáltatás 
célpiaca szegmentálható és a szegmensekben meghatározott árak eltérhetnek 
egymástól. Ehhez elengedhetetlen (1) a vállalat monopol helyzete, annak érde
kében, hogy ármeghatározó lehessen, (2) a piaci szegmensek átjárhatatlansága, 
hiszen ha az olcsóbb szegmensből a termék átáramlik a drágábba, akkor az árak 
előbb-utóbb kiegyenlítődnek, (3) a piaci szegmensekben az árrugalmasságnak 
eltérőnek kell lennie, s végül (4) a diszkrimináció tranzakciós költsége nem ha
ladhatja meg annak hasznát.

Ragadozó árazás -  Ekkor az elsődleges cél a versenytársak kiszorítása, mely a 
nyomott ár által megteremtett veszteségesség eredménye. E stratégia alkalma
zásának feltétele a vállalat domináns, pénzügyileg stabil helyzete. A diverzifi
kált termékportfolióval rendelkező vállalat az egyes termékcsoportoknál kelet
kező veszteséget más csoportokon realizált nyereséggel kompenzálja.

Közös termék-árazás -  A vállalat abban az esetben választja ezen árpolitikát, 
amikor a széles termékpaletta egyes elemei termeléstechnológiai szempontból 
kapcsolódnak egymáshoz, s az egyik termék előállítása automatikusan a másik 
létrejöttét vonja maga után.

Transzfer-árazás -  A vállalaton belüli, termék, félkész termék, alkatrész árazá
sakor alkalmazott stratégiát nevezzük transzferárazásnak. Ebben az esetben a 
vállalatot egymástól elszigetelt divíziók alkotják, melyek egyedülálló profit- 
centerekként működnek. Az árpolitikának ilyen esetben lehetőséget kell terem
tenie arra, hogy mind a divíziók, mind, pedig a vállalat egésze elérhesse kitű
zött célját (profitmaximalizálás).

A második csoportba tartozó árpolitikák esetén nem beszélhetünk tökéletes 
informáltságról, ami az árpolitika nyomán kialakuló jövedelmezőséget bizony
talanná teszi. Ez más szóval azt jelenti, hogy a vállalat nem ismeri a célpiacá
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nak keresleti jellemzőit, nem tudja, hogy a fogyasztók hogyan reagálnak egy 
esetleges áremelésre, vagy éppen érdemes-e árcsökkentéssel nagyobb forgal
mat megcélozni.

Teliesköltség kalkuláció -  A forgalmi ár ebben az esetben az átlagos változó 
költségre rakódó százalékos érték, melyet a vállalat az elérendő profit függvé
nyében határoz meg. Az addicionális érték nagysága függ a versenyhelyzettől, 
hiszen egy kiélezett helyzetben lévő vállalat magas addicionális érték meghatá
rozásával forgalomcsökkenést szenvedhet el, míg egy monopol piacon működő 
vállalat -  versenytárs hiányában -  szabadon határozhatja meg azt. A vállalat 
által követett befektetési politika is meghatározó tényező, hiszen a jövőbeni be
fektetések finanszírozására el kell különíteni egy adott tőkekontingenst.

Fedezeti pont árazás -  Ekkor az ár az összköltség és az összárbevétel egyenlő
ségét indukálja. Ez más szóval azt jelenti, hogy a bevételek pontosan fedezik a 
költségeket.

9.2 Marketing

Philip Kotler (1997) definíciója szerint a marketing olyan társadalmi és me
nedzsment folyamat, mely során az egyének, csoportok kielégítik saját szük
ségleteiket azáltal, hogy létrehoznak, felajánlanak, s kicserélnek számukra ér
téket reprezentáló termékeket és szolgáltatásokat. A definíciót hét fő koncepció 
támasztja alá, melyek viszonyát a 9-3. ábra szemlélteti. A köztudatban a marke
tinget gyakran a vállalatok reklámtevékenységével azonosítják, de ez csupán a 
funkció egy szelete. A vevő által értéknek ítélt termék- és szolgáltatás
paraméterek felmérése, kutatása, a célpiac kijelölése, termék- 
nek/szolgáltatásnak a fogyasztói igényeket figyelembe vevő fejlesztése és az 
ennek megfelelő elosztási csatorna megválasztása, valamint a ter- 
mék/szolgáltatás által reprezentált érték kommunikációja mind a marketing
funkció feladata.
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9-3 . ábra: A  m a rk e tin g  fu n k c ió t f e lé p í tő f ö  k o n cep c ió k  v iszo n yren d szere

F orrás: P h ilip  K o tle r: „M ark e tin g  M an g em en t” , 1997, 9. k iad ás , P ren tic e  H a ll In c .,9. o.

A szükséglet, igény és kereslet között különbséget kell tennünk, hiszen mind
három fogalom más jelentéssel bír. Szükséglet kielégítése alatt az ember alap
vető létfenntartásához és társadalomba történő illeszkedéséhez elengedhetetlen 
körülmények megteremtését értértjük. Ilyen például az élelem megszerzése, 
menedék kialakítása, valakihez való tartozás, önbecsülés. Az igény a felmerülő 
szükséglet kielégítését megteremtő konkrét terméket/szolgáltatást jelenti. Egy 
ázsiai lakos, ha éhes, akkor rizzsel csillapítja éhségét, míg egy Uj-Zélandon élő 
személy sokkal inkább fogyaszt halból készült termékeket. Kereslet akkor me
rül fel, ha az igény vásárlóerővel párosul, azaz a személy rendelkezik a termék 
megvásárlásához szükséges anyagi forrással.
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A termék a felmerülő igény kielégítésére szolgál, más szóval megoldást kínál 
az egyén problémájára. Ha a családfő meg kívánja teremteni családja számára 
a biztonságos utazás feltételeit, akkor autó vásárlásakor különös figyelmet 
szentel a biztonsági paramétereknek. Egy elfoglalt üzletember, akinek időbe
osztása meglehetősen szoros, valószínűleg egy nagyteljesítményű sportautót 
fog vásárolni, amely megteremti számára annak a lehetőségét, hogy a lehető 
leggyorsabban jusson el A pontból B pontba.

A terméknek egyrészről ki kell elégítenie az egyén alapvető igényét (biztonsá
gos utazás), másrészről viszont rendelkeznie kell azon tulajdonságokkal, me
lyek további értéket jelentenek a használója számára. Visszatérve előző pél
dánkhoz, a családfő biztonságban tudhatja családját, ha vonaton utaznak, de 
lehet, hogy előnyben részesítik az autót. Ezen felül, ha a családfő számára az 
autó egyben státuszszimbólum is, akkor valószínűleg egy igen drága terepjáró 
megvásárlása mellett fog dönteni.

Ha a vállalat felmérte a piaci igényt, s definiálta a keresletet támasztó társa
dalmi csoportot, akkor meg kell teremtenie a tranzakció feltételeit. Ki kell ala
kítania a kommunikációs csatornát, árat kell szabnia, mely fedezi a termék elő
állítás költségét, valamint nyereséget biztosít.

Ha a vállalat kapcsolatot létesített a keresletet támasztó csoporttal, személlyel, 
akkor annak érdekében, hogy a versenyelőnyt megtartsa, hosszú távon meg kell 
őriznie az elégedett vevőt. Az eladó azon tevékenysége, mely során hosszú tá
vú együttműködést kíván elérni stakeholdereivel, kapcsolati marketingnek ne
vezzük. Ez már nem is csupán a vevő igényeinek hosszú távú kielégítését jelen
ti, hanem az összes érdekelttel (dolgozók, beszállítók, disztribútorok, viszont
eladók, finanszírozók stb.) való huzamosabb ideig tartó együttműködés a cél.

A piacon, melyet már az előző fejezetben definiáltunk, a szereplők folyamatos 
interakciója folyik. Eme oda-vissza hatás során az eladói és vevői szerepek fo
lyamatosan cserélődnek, így a vállalat számára a piac nem csupán a végtermék 
eladásának színhelyét jelenti, hanem a működéséhez elengedhetetlen tényezők 
beszerzésének fórumait is. Ezt a rendszert reprezentálja a 9-4. ábra.

Ahhoz, hogy a gyártó eredményes legyen, nem elégséges a fogyasztói igények 
maradéktalan kielégítése. Az előállított terméket el kell juttatni a fogyasztóhoz, 
mely a közvetítői rendszeren keresztül történik. Ha a rendszert nem megfelelő
en választja meg, akkor egyrészt vásárlót veszít, másrészt többletköltséget vál
lal. Az erőforrások piaca is egyaránt fontos a gyártó vállalat számára, hiszen a 
különböző erőforrások ára és minősége meghatározza a végtermék piaci árát, s 
minőségét. Ahogy azt már az ezt megelőző fejezetekben tárgyaltuk, a az állam
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szerepvállalása is komoly befolyásoló tényező lehet, ami a vállalat számára 
terhet, de egyben esélyeket is jelenthet

A marketing feladatokat ellátó vezetőnek tehát figyelmet kell fordítania a fen
tebb tárgyalt komplex környezeti rendszerre, s mindezt úgy, hogy közben meg
teremtse a vállalat és a külső rendszer közötti harmóniát.

9 -4 .  ábra: S zerep lő i csoportok  p ia c i  v iszo n ya i és tra n za k c ió i  

F orrás: P h ilip  K o tle r:„M ark e tin g  M an ag em en t” , 1997, 9. k iad ás, P ren tic e  H all I n c .,14.o.

9.3 Emberi erőforrás menedzsment

A következőkben a vállalat belső működésének egy olyan területével foglalko
zunk, amelynek hatékonysága alapvetően determinálja a többi funkcionális te
rület eredményességét. Az egyének kiválasztása, betanítása, folyamatos fejlesz
tése, s elégedettségük megőrzése mind az emberi erőforrás menedzseléséért fe
lelős személyeknek, osztályoknak a feladata. Általánosságban, tehát az emberi 
erőforrás menedzsmentet úgy definiálhatjuk, mint azon funkciót, mely a szer
vezet számára szükséges emberi erőforrást a megfelelő mennyiségben és minő
ségben biztosítja, a szükséges teljesítmény (termelékenység) elérése érdekében 
mobilizálja, motiválja és folyamatosan fejleszti. Az emberi erőforrás me
nedzsmentnek is -  mint minden más menedzsment funkciónak -  az az alapvető 
funkciója, hogy a szervezet eredményességét szolgálja. Ez a feladat ugyanak
kor itt egy további sajátos dimenzióval egészül ki, mert -  mint már többször
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említettük -  a munkavállalók a vállalat egyik legfontosabb stakeholder- 
csoportját is jelentik. Ezért az emberi erőforrás menedzsmentnek a szervezeti 
célok elérésével párhuzamosan biztosítania kell a munkavállalók elégedettsé
gét, érdekei érvényesülését is.

Ez a tevékenység a szervezeten belül végbemehet centralizáltan, egy központi 
osztály felállításával vagy decentralizáltan, amikor az egyes szervezeti egysé
gek nem csupán saját működésükért, hanem az ott dolgozók kiválasztásáért, 
valamint tudásuk fejlesztéséért is felelősek. Centralizált viszonyt feltételezve 
az osztály feladatai közé tartozik az emberi erőforrás menedzselésével kapcso
latos kutatás, tervezés; a vállalat személyzettel való ellátása; a foglalkoztatot
takkal történő kapcsolattartás; az emberi erőforrás fejlesztés; a kompenzáció és 
a juttatási rendszerek működtetése.

Az emberi erőforrás menedzsment fentebb említett öt feladata a tevékenység 
két nagy funkció-csoportjából származtatható. Az elsődleges funkcióba a kö
vetkezők tartoznak:

• Az emberi erőforrás tervezés manapság elengedhetetlen tevékenység, hi
szen a folyamatosan formálódó, átalakuló versenyben a vállalat szerve
zeti felépítésének, struktúrájának és erőforrásainak is rugalmasan kell 
alkalmazkodnia a vállalati célokhoz, a folyamatosan változó környezeti 
elvárásokhoz. Az emberi erőforrás menedzselésével foglalkozó szakem
bernek egyik oldalról tisztában kell lennie az egyes személyek kompe
tenciáival, annak érdekében, hogy tisztában legyen azok teljesítőképes
ségével. Másik oldalról ismernie kell a szervezet előtt álló feladatokat és 
meg kell terveznie azt, hogy ennek megvalósításához milyen mennyisé
gű és minőségű, szerkezetű emberi erőforrás-állományra van szükség. 
Meg kell terveznie a szükséges erőforrás mennyiségét, valamint a mű
ködtetés költségeit. A tény és a terv-állapot összevetése alapján meg kell 
tervezni a hiányok feloldásának és a feleslegek levezetésének folyama
tát, a teljesítményértékelés és az ösztönzés rendszerét, a képzés és fej
lesztés rendszerét.

• Munkatársak kiválasztása, felvétele, a szükséges munkaerő biztosítása, 
amely során a felelős szakemberek folyamatosan vizsgálják a munkahe
lyek feltöltöttségét, a lehetséges munkavállalók piacát, és megszervezik 
a szükséges mozgást. A munkaerőigény a belső vagy a külső munkaerő- 
piacról (vagyis a vállalaton belülről vagy kívülről) biztosítható. Ha a vál
lalat képes belső erőforrásból megoldani egy megüresedett munkahely 
feltöltését, akkor eliminálja a keresés-kiválasztás költséges folyamatát, 
valamint nem veszíti el az egyébként értékes munkatársat. A külső fór-
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rásból létszám-felvétellel lehet a szükséges munkaerőt biztosítani. Ehhez 
rendkívül fontos a munkaerőpiac, a potenciális munkavállalók ismerete, 
mert ennek arányában jelentősen megnövekszik annak a valószínűsége, 
hogy a munkakörnek leginkább megfelelő munkavállaló nyer felvételt. A 
kiválasztási eljárásnak ki kell szűrnie az elégtelen tudással rendelkező
ket, de hasonlóan fontos szempont a személyiség is. Napjainkban a fel
adatokat csoportokba integrált egyének végzik, ennél fogva, ha a csoport 
egyik tagja képtelen a beilleszkedésre, akkor ez negatívan befolyásolja a 
csoport egészének eredményességét. Vizsgálni kell továbbá a munkakör 
és az egyén tulajdonságai közti kapcsolatot. Ha az egyén zárkózott sze
mélyiség, akkor partnerekkel történő kapcsolattartásra nem alkalmas, 
szemben a kevesebb emberi kontaktussal járó munkakörökkel.

• Kompenzációs és juttatási rendszerek tervezése és működtetése. E rend
szerek tervezése során az emberi erőforrás vezetőnek egyik oldalról na
gyon pontosan fel kell mérnie az egyes munkakörökkel járó felelőssége
ket, kötelezettségeket, feladatokat, másik oldalról pedig az elvégzett tel
jesítmény mérésének lehetőségét, és azt, hogy a munkavállaló által vég
zett teljesítményt milyen „ellenszolgáltatással” honorálja. A kompenzá
ciós és juttatási rendszernek hűen kell tükröznie az elvégzett munkát, il
letve az adott munkakör belső hierarchiában elfoglalt helyét. Ezzel kell 
elérnie azt, hogy a munkavállalói teljesítmény és az ennek ellenében fi
zetett jövedelem összhangban álljon egymással, mert így érheti el, hogy 
a munkatársak megfelelő motiváltságát, a feladattal és a céggel való 
azonosulását. Abban az esetben, ha a kompenzációs rendszer inkonzisz
tens, akkor ez negatív visszajelzést küld a munkavállalónak, aki elveszt
heti motiváltságát, elégedettségét. Ha a rendszert nem korrigálják, akkor 
a munkavállaló egyéni teljesítménye lecsökken, ami kihat az adott cso
port, szervezeti egység teljesítményére is.

• Az ún. munkaügyi kapcsolatok rendszere a munkaadói és munkavállalói 
érdekek között hivatott egyeztetni. Azt természetesnek kell tekintenünk, 
hogy ez a két érdek különböző, ugyanakkor el szeretnénk kerülni azt, 
hogy ebből a különbözőségből erőteljes konfrontáció, szembenállás, 
esetleg harc (pl. sztrájk) alakuljon ki, mert ez végső soron egyik oldal
nak sem jó. A munkaügyi kapcsolatok az érdekek egyeztetésének me
chanizmusait jelenti: ennek során az emberi erőforrás osztály folyamatos 
párbeszédet folytat a szakszervezetekkel, a munkavállalók érdekeit kép
viselő szervezetek számára biztosítható a tájékozódás, a konzultáció, il
letve a részvétel a döntési folyamatokban; a szakszervezet és a vállalat
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vezetése megállapodást (ún. kollektív szerződést) köthet a munkaválla
lók jogairól és kötelességeiről, az őket megillető juttatásokról.

• Az egyenlő foglalkoztatási politika nem csak morális, de törvényi köte
lezettség is. A vállalatnak egyenlő jogokat, lehetőségeket kell biztosítani 
minden munkavállalója számára. Ez alatt értendő a szakszervezetek 
megalakulását segítő magatartás, a folyamatos működés lehetőségének 
biztosítása, valamint egyenlő partnerként való kezelése. Fontos továbbá 
a vallás, faj, nem alapján történő diszkrimináció megelőzése. Külön is 
kiemelendő a nők és a hátrányos helyzetű csoportok számára az egyenlő 
esélyek biztosítása a foglalkoztatásban, bérezésben, előmenetelben.

• Az emberi erőforrás fejlesztés elengedhetetlen a kompetenciák folyama
tos szélesítésénél, melyet a kiélezett piaci verseny külön is megkövetel. 
A vállalat minden szintjén, a fizikai és adminisztratív munkatárstól a fej
lesztőmérnökig, szükség van a folyamatos tanulásra, annak érdekében, 
hogy folyamatosan meg tudjon felelni a környezet szakmai, informatikai 
stb. kihívásainak. Gondoljunk csak a személyi számítógépeken futó szö
vegszerkesztők kezelésére. Egy dokumentum elkészítése a mai feltételek 
mellett kevésbe időigényes, mint tizenöt évvel ezelőtt, amikor mindössze 
írógép állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztők kezeléséhez, azon
ban el kell sajátítani az üzemeltetéshez szükséges tudást. Ezért fontos és 
elengedhetetlen a képzés és folyamatos továbbképzés, az ún. életen át 
tartó tanulás.

A másodlagos funkciók nem kizárólag az emberi erőforrás menedzsmentet 
végző szakemberek feladatkörébe tartoznak, lévén érintik más funkcionális te
rületek hatáskörét. Eme funkciók ellátása során a szervezeti egységeknek szo
ros együttműködésben kell dolgozniuk, de semmiképpen sem léphetnek túl ha
táskörükön.

• A szervezet- és munkakör-tervezés, illetve a szervezeti és működési fo
lyamatok megvalósítása, összehangolása során az osztályoknak együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy megteremtsék a szervezeti egy
ségek között létrejövő kapcsolódási pontokat, kommunikációs csatorná
kat, és ezeken keresztül kiszolgálják egymást. A szervezeten belül létre
jövő információáramlás hatékonysága, gyorsasága alapvetően determi
nálja a vállalat üzleti eredményességét. E folyamatot az emberi erőforrás 
menedzselését végző szakembereknek humánpolitikai aspektusból kell 
felügyelniük.

• A teljesítmény-értékelési fés -menedzselési! rendszerek kialakítása 
ugyancsak az emberi erőforrás menedzselését végző szervezeti egység
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hatásköre, de a megvalósítás, a működtetés már az egyes munkahelyi ve
zetők feladat. Ennek célja először is megfelelő teljesítménykövetelmé
nyek, konkrét feladatok meghatározása, majd időről időre (de rendszere
sen) az elvégzett feladatok összegzése, a teljesítmény értékelése. Az 
értékelés eredményeit elsősorban a javadalmazásban (a teljesítményeket 
követő jövedelmek meghatározásában), a teljesítményeket korlátozó té
nyezők felszámolásában és az egyéni fejlesztési tervek meghatározásá
ban használhatjuk.

• Az információs és kontrolling rendszer megtervezése, kialakítása és mű
ködtetése elengedhetetlen a folyamatosan változó szervezet munkaerővel 
történő ellátásához, az állapot és a változások nyomon követéséhez, a 
megfelelő döntések megalapozásához.

Az emberi erőforrás menedzselésének hatékonysága növeli a szervezetben dol
gozók termelékenységét, a munka minőségét, az egyének és csoportok teljesít
ményét, rugalmas alkalmazkodását, illetve (kölcsönös) megelégedettségét, s 
mindez által a szervezet reagáló képességét.

9.4 Kutatás és innovációs politika

Jelen részben bevezetjük az olvasót az innováció fogalmába, s említést teszünk 
az innovációs tevékenységet előidéző folyamatokról.1 A kutatásnak, innováci
ónak a fenntartható versenyelőny megteremtése szempontjából van nagyon 
komoly jelentősége. Az a vállalat, amelyik képes egy új termékkel, gyártási 
technológiával előrukkolni, s ezen újítását rejtve tudja tartani versenytársaitól, 
az hosszú távú versenyelőnyre tehet szert. Az a versenypolitika a hatékony, 
amelyik nehezen másolható a versenytársak által. Ezért is helyeznek a vállala
tok egyre nagyobb hangsúlyt a kutatásra, s innovációra. Tekintsük tehát át az 
innováció fogalmát.

A technikai változás Stoneman (1983) szerint magában foglalja a termékben, a 
termelési folyamatban, a felhasznált anyagokban és a közbenső termékekben 
bekövetkezett módosításokat. A technikai változás folyamatának három fázisát 
különböztetjük meg (Schumpeter, 1939):

• Az első fázisban a feltalálás, invenció jön létre, amely az új ötletek meg
születését és kifejlesztését jelenti.

1 A  tém áb an  szé lesk ö rű  á ttek in tést nyú jt Inze lt (1998).
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• Az ezt követő szakasz az innovációt foglalja magában, amikor az új öt
let, találmány piacképes termékké, termelési folyamattá történő átalakí
tása megy végbe.

• A harmadik fázis a diffúziós, elterjedési szakasz, amikor az új termék és 
termelési folyamat elterjed a piacon, és megjelenik más vállalatok tevé
kenységében, termékkínálatában.

E részben a technikai változás második fázisával, az innovációval foglakozunk. 
A technikai változás első két fázisa között esetenként nagyon szoros kapcsolat 
áll fenn (pl.: biotechnológia), máskor azonban az invenció konkrét termékben 
vagy folyamatban történő megtestesülése, tehát az innováció létrejötte hosszú 
évek munkájának eredménye. Az invenció megszületésekor nem feltétlenül áll 
rendelkezésre az az erőforrás, tudás, szervezeti háttér, amely elengedhetetlen 
annak piacképessé tételéhez (Rogers 1995).

Az innováció egy olyan folyamat, amelynek eredményeképpen egy új termék 
vagy új technológia születik, ezáltal új nyersanyagok, piacok, vagy szervezeti 
formák kerülnek napvilágra, ily módon előidézve mind a mennyiségi gyarapo
dást, mind pedig a minőségi fejődést (Schumpeter, 1980). Schumpeter definí
cióját Freeman (1987) tovább szűkítette azzal, hogy az innovációt annak 
„mélysége” szerint négy kategóriába sorolta:

• az első kategória a kisebb változtatásokat jelentő módosító innováció;
• a második a radikális innováció, amely során új termék jön létre ugyan

csak új, vagy akár már meglévő termelési folyamat eredményeképpen;
• az eljárások megváltozását a technológiai innovációk közé sorolják;
• végül a paradigmaváltások technológiai áttörésekre utalnak.

A szintek hasznossági alapon történő szembeállítása ugyanakkor ellentmondá
sos megállapításokat szülhet. Lundvall (1992) álláspontja szerint a módosító 
(marginális) innováció kumulatív hatása hasonló mértékű változást eredmé
nyezhet, mint a radikális innováció, így annak figyelmen kívül hagyása torzít
hatja az innováció gazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatát.

Az OECD-Eurostat által kiadott Oslo Kézikönyv (1997) az innovációt három 
konkrét területre redukálja: termékekre, technológiákra és szolgáltatásokra. 
Termék innovációról csak akkor beszélhetünk, ha megváltozik a produktum 
hatékonysága, konstrukciója, vagy tartalma. A kizárólag küllemi változás nem 
jelent innovációt. A technológiai innováció, amelyet termelési (szolgáltatási! 
eljárás-innovációnak nevezünk, teljesen új termelési eljárást tételez fel, mely 
magában foglalja az új berendezések használatát, új termelési szervezet létre
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hozását, vagy mindkettőt egyszerre. Az eljárás-innováció célja lehet új termék, 
valamint a már meglévő termék nagyobb hatékonysággal történő előállitása 
(Oslo Kézikönyv, 1993).

Az innováció definíciója szempontjából további lényeges kérdés az innováció 
változó környezetben történő alkalmazása. Más szóval, innovációnak tekinthe
tő-e az, ha egy már létrehozott innovációt egy teljesen más környezetre alkal
mazva felhasználjuk, vagy csupán alkalmazásról (implementációról) beszélhe
tünk. Klein és Rosenberg (1986) szerint az ilyen típusú megoldás is teljes jog
gal tekinthető innovációnak, hiszen a kezdeti újítást (innovációt) adaptálni kell 
a megváltozott környezetre, amely többnyire jelentős változtatásokat jelent. A 
szerzők szerint a gazdaság számos területén éppen az ilyen típusú adaptáció 
generálja az innovációt.

Az innovációs tevékenység létrejöttét, eredetét vizsgáló irodalomban nincsen 
konszenzus a tekintetben, hogy melyik az a tényező, amely a kérdéses tevé
kenységet előidézi. Elképzelhető, hogy léteznek olyan külső erők, amelyek rá
kényszerítik a szervezeteket a termék/termelési eljárás-innovációra (9-5. ábra), 
vagy nem kizárólag külső, hanem belső erők is részt vesznek ebben (9-6. ábra). 
Az 9-5. ábrán a tudományos-műszaki eredmények gazdasági életben történő 
megjelenése látható. Ebben az esetben az alapkutatásokban megszületett vív
mányok azok, amelyek beépülnek a vállalat tevékenységébe és azok alkalma
zása, a termék gyártása, piacra történő bevezetése és értékesítése után normává 
válnak az adott piaci szegmensben. A másik lineáris, valamint egyirányú mo
dell abban különbözik az előzőtől, hogy az innovációs tevékenységet nem az 
alapkutatásokból beszivárgó eredmények generálják, hanem a változó piaci 
igények. Mindkét modellnél felmerül a kérdés, hogy vajon az innováció min
den esetben egy „kényszerűség” szülte tevékenység?

G yártás M ark e tin g   ̂ É rtékesítés

a. A  tu d o m án y o s-m ű szak i eredm ények  „nyom ása” (T ech n o lo g y  pu sh )

b. A z új te rm ék /e ljá rá s  irán t m egny ilvánu ló  k eres le t sz ív ó h a tása  (d em an d  p u li)

9-5. ábra: Az in n ovác ió  lin eáris  m o d e llje i
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F orrás: R o thw ell, R : Ind u stria l innova tion : S uccess, stra tegy , trends. In: D od g so n , M ., 
R o thw ell, R . 1994: T h e  h an d b o o k  o f  industria l innovation . E d w ard  E lg a r

A nemleges választ a 9-6. ábra adja meg. Ennek alapján az innováció egy fo
lyamatos visszacsatoláson alapuló tevékenység, amelyben egyaránt szerepet 
játszik az alapkutatás, a társadalom, a piac (akár a beszállítókról, akár a felve
vőpiacról legyen is szó) és a vállalat belső szerkezete.

9-6. ábra: A z  in n ovác ió  v isszacsa to lásos m o d ellje

Forrás: Rothwell, R: Industrial innovation: Success, strategy, trends. In: Dodgson, M., 
Rothwell, R. 1994: The handbook of industrial innovation. Edward Elgar 

A japán vállalatok voltak azok, amelyek elsőként ismerték fel a folyamatos 
visszacsatolás vállalati versenyképességre gyakorolt jótékony hatását. Az in
novációt előidéző erőkön túl fontos kérdés egy adott helyen kialakuló új ötlet 
környezetre gyakorolt hatása is. Kijelenthető-e, hogy az alapkutatásban születő 
eredmény megegyező mértékű újítást szül majd a gazdasági életben? Vagy ép
pen a gyártónál végrehajtott termelési eljárás-innováció újításként jelentkezik-e 
a vásárlónál? A válasz nem egyértelmű, hiszen lehetséges, hogy a gyártónál 
bevezetett termelési eljárás-innováció a végfelhasználó számára ki sem derül, 
az csupán a gyártó belső hatékonyságát növeli. Az innovációval foglalkozó 
irodalom éppen ezért úgy minősít egy adott újítást, hogy egyaránt figyelembe 
veszi a kutató-fejlesztők, gyártók és felhasználók szempontjait.

Nagyon fontos, hogy az innovációs tevékenység szoros együttműködésben 
folyjék a vállalat más funkcionális területein végzett munkával, hiszen ha egy
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innovatív termék piaci bevezetése elhibázott, akkor a fejlesztésbe fektetett tőke 
elvész, s a befektetők elfordulnak a vállalattól.

A piaci igények felmérésekor a vállalatnak figyelembe kell vennie a felmérésbe 
bevont fogyasztói kört. Gyakran előfordul, hogy a vállalat lemarad az innová
ció terén zajló versenyben, mert a megcélzott fogyasztói réteg nem igényli az 
új termék bevezetését. Ez a magatartás ugyanakkor más célpiac esetében lehet, 
hogy nem áll fenn, és ezt egy versenytárs innovatív termék bevezetésével ki
elégíti. Ekkor fennáll a veszélye annak, hogy az egyik piaci szegmensből átszi
várog a másikba az új termék, kiszorítva ezzel a hagyományos termékeket.

Szintén fontos kérdés az innováció piaci bevezetésének időzítése. Egykoron tíz 
év is eltelt mire egy új koncepciót a piacra bevezettek, mára már ez az időin
tervallum négy, öt évre rövidült. Az időben történő bevezetés az új koncepció 
versenytársak által történő lemásolása szempontjából is fontos. Egyes szekér
tők szerint az innovációk 60%-át négy éven belül lemásolják a versenytársak, 
jelentős megtakarítást érve el ezzel, mert ennek költsége általában mindössze 
az eredeti kutatás-fejlesztésre fordított anyagi erőforrások 65 százaléka.

9-7. ábra: A  term ék  és eljárás in n ovác iós fo ly a m a t é le tc ik lu sa

Forrás: Wheelen T. L., Hunger J. D.: „Strategic Management and Business Policy.” 
1998, Addison-Wesley, 6. kiadás.

A termék és az eljárás innováció között szoros kapcsolat húzódik meg. Ennek 
oka a intenzív versenyben keresendő. A 9-7. ábrán megfigyelhetjük a K+F te
vékenység folyamatát, valamint azt, hogy az első szakasz a termék kifejleszté
sének periódusa, míg a második a termelési eljárásé. Amikor az új termék már
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megjelent a piacon, s pozitív pénzáram termelődik, a versenytársak szintén el
kezdenek megjelenni hasonló fejlesztésekkel. Ekkor a termelési eljárást hozzá 
kell igazítani az új termékhez, a még hatékonyabb gyártás érdekében, mely 
költségcsökkentést, s így versenyelőnyt eredményez. így elmondható, hogy 
esetenként a termékfejlesztés generálja a termelési eljárás innovációt.

A következő részben betekintést nyerhetünk egy innovációs projekt finanszíro
zásával kapcsolatban felmerülő rendszerbe, amely vizsgálja annak megtérülé
sét, valamirtt megoldja a külső forrásból történő finanszírozását.

9.5 Pénzügypolitika

Mint ahogy azt már többször hangsúlyoztuk, a vállalat elsődleges célja a mű
ködéshez szükséges erőforrások optimális felhasználása, melynek egyenes kö
vetkezménye a vállalati érték maximalizálása. A pénzügyek területén ez a cél a 
pénzeszközök optimális felhasználását jelenti. Annak érdekében, hogy ez a cél 
megvalósuljon a pénzügyi vezetőnek a következő egyszerű kérdésekre kell vá
laszolnia:

1. A vállalat növekedéséhez szükséges anyagi forrást új részvényesek be
vonásával vagy hitel felvételével teremtse-e meg a vállalat?

2. A vállalat az éves profit hány százalékát juttassa vissza -  osztalék formá
jában -  a tulajdonosoknak? Mi a fontosabb: a tulajdonosoknak jutatott 
osztalék vagy a növekedés belső forrásból történő finanszírozása?

3. Milyen típusú tőkeberuházást eszközöljön a vállalat: pótlást az üzlet 
fenntartása érdekében, kapacitás-bővítést, diverzifikációt, vertikális vagy 
horizontális integrációt, vagy éppen portfolió befektetést?

4. Lehet, hogy az egy részvényre jutó hozam (EPS) csökken annak ellené
re, hogy a vállalat a közelmúltban modernizálta a gyártósorait. Hogyan 
fognak erre reagálni a tulajdonosok?

5. Az is lehet, hogy a tőzsdén jegyzett vállalat részvényárfolyama csökken, 
annak ellenére, hogy a vállalat teljesítménye javul. Valóban rossz a vál
lalat megítélése vagy az árfolyamcsökkenés része egy tőkepiaci korrek
ciónak?

A következőkben kiragadunk két igen fontos részletet a vállalati pénzügypoli
tika komplex rendszeréből, melyek alapvetően meghatározzák a vállalat pénz
ügyi stabilitását.

Jelen esetben befektetés alatt nemcsak a hétköznapi értelemben vett, pénzügyi 
instrumentumokba történő invesztíciót értjük, hanem a vállalat azon döntését,
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mely során lemond a jelenben realizálható pénzáramról, egy a jövőben befolyó 
kamattal megnövelt hozam érdekében. Ez jelentheti egy elavult gépsor cseréjét, 
pótlását vagy új raktárcsarnok felépítését, de ide tartozik egy költséges marke
tingstratégia megkezdése, vagy éppen a kutatás-fejlesztés élénkítése. Minden 
esetben jelentős költség merül fel, amelyet ha befektetésnek tekintünk, akkor 
megtérülési kockázatról, valamint úgynevezett hozamlehetőség költségről be
szélhetünk. A pénzügyi vezetőnek a lehetségesen elérhető megtérüléssel össze 
kell vetnie eme két költségelemet, s el kell döntenie, hogy az adott megtérülés 
elegendő kompenzációt nyújt-e a felmerülő kockázatért és a hozamlehetőség 
költségért. A kockázat tekintetében a vállalat kockázati attitűdje az, ami deter
minálja az elvárt kompenzáció mértékét, míg a hozamlehetőség költségnél az 
alternatív befektetések kockázattal korrigált megtérülése szolgál a döntés alap
jául.

A befektetési döntések meghozatalakor a vezető számára fontos kérdés a pro
jekt finanszírozási oldala, azaz annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi
lyen forrásból kívánja a vállalat megvalósítani a kérdéses beruházást. A finan
szírozás történhet belső vagy külső forrásból. Ha a vállalat úgy dönt, hogy a 
visszatartott jövedelmeket kívánja beruházásra fordítani, akkor belső finanszí
rozásról beszélünk. Ekkor a vállalat a nettó jövedelem egy adott százalékát 
nem juttatja vissza, osztalék formájában, a tulajdonosoknak, hanem újra befek
teti azt. Ha a visszatartott jövedelmek nagysága nem elegendő a projekt finan
szírozásához, akkor hitelfelvétellel, kötvény vagy részvénykibocsátással te
remtheti meg a vállalat a szükséges anyagi forrást. A finanszírozás eme formá
ját nevezzük külső finanszírozásnak, mely során a stakeholderek, azaz érdekel
tek köre bővül.

A tőkeallokációs döntések meghozatalakor alapvető kérdés a pénz időértéke. 
Egy adott összeg ma értékesebb, mint ugyanez az összeg egy későbbi időpont
ban, hiszen minél hamarabb kerül valaki meghatározott összeg birtokába, annál 
hamarabb fektetheti be újra hozamszerzés céljából egy következő beruházásba. 
Ha teljes bizonyosságot tételezünk fel, akkor a jelenben és jövőben felmerülő 
befektetések között meghatározhatunk egy bizonyos kamatot, mely a befektetés 
vagy éppen fogyasztás elhalasztásáért nyújt kompenzációt. Ha a bizonyosságra 
vonatkozó feltételezésünk nem teljesül, akkor kockázati felárról vagy kockázati 
prémiumról beszélünk, mely az elhalasztott fogyasztásért járó kompenzáción 
túl további ellentételezést jelent. A kockázati prémiumot a kockázatmentes 
kamatláb és a befektetés megtérülési rátája közötti különbséggel határozzuk 
meg. Ekkor a kockázatmentes kamatláb az elhalasztott fogyasztásért járó kom
penzációval egyenlő. Ezt az összefüggést reprezentálja a 9-8. ábra, melyen a
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növekvő lineáris függvény a megkövetelt megtérülési ráta és a kockázat viszo
nyát mutatja.

9-8. ábra: A  k o ck á za t és m eg térü lés kapcso la ta

A kockázat vállalásáért járó kompenzációt fel lehet bontani három tényezőre. 
(1) A kockázati komponens a befektetés bizonytalanságát számszerüsíti, azaz a 
befektetés elbukása esetén elszenvedett tőkeveszteségért kompenzál. (2) Az ár
színvonal változásából származtatott bizonytalanság a befektetett tőke vásárló- 
értékét befolyásolja, így ennek felvállalásáért szintén felárat kell megállapítani.
(3) A befektetés időtartama, vagy lejárata a harmadik tényező, mely ellentéte
lezést követel meg, hiszen a tőke lekötési idejének növekedésével nő a megté
rülés bizonytalansága.

A megkövetelt megtérülési ráta tehát az a kamatszint, mely a tőketulajdonos 
számára elegendő kompenzációt nyújt a tőke jelenbeli felhasználásának elha
lasztásáért, valamint a felmerülő bizonytalansági tényezők felvállalásáért. An
nak érdekében, hogy a tőketulajdonos elégedett legyen, a vállalatnak biztosíta
nia kell ezt a megkövetelt megtérülési rátát, így ezt a kamatot egy alsó, mini
mum korlátnak tekinthetjük. Minél fogva a kompenzáció visszajuttatandó a tő
ketulajdonosoknak, ezt az elemet tőkeköltségnek nevezzük.

A pénzügyi vezető számára, tehát alapvető feladat a befektetési alternatívák 
megtérülésének vizsgálata, azaz annak a felmérése, hogy a projekt képés-e ki
termelni a tőkejuttatók által megkövetelt kompenzációt. Ha a tőkeköltség 5 
százalék, s a tőke nagysága 100 egység, akkor az év végére elérendő pénz
áramnak minimum 105 egységnek kell lennie. A kérdés ugyanakkor megfor
dítható: mekkora az év végen realizált pénzáram jelen értéke? Ha úgy becsül
jük, hogy az év végén, a befektetés nyomán, 105 pénzegység áll majd a rendel
kezésünkre, ismerve a minimálisan elvárt kamatot (5%), meghatározhatjuk a 
105 pénzegység mai értékét:
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PF = 105
(l + 0,05)

=  100 (2)

Az év végén realizált pénzáram, tehát megegyezik a befektetett tőkével, így azt 
mondhatjuk, hogy a projekt nettó jelenértéke (NPV) zérus. Ha a nettó jelenér
ték negatív, akkor a projekt nem termelte ki a megkövetelt tőkeköltséget, így 
nem ajánlatos annak megkezdése. Ezzel szemben, ha a NPV érték pozitív, ak
kor a befektetést érdemes megkezdeni. A nettó jelenérték általános formáját a 
(3) egyenlet mutatja.

NPV = I0 CFX CF2 CF} CFn
(l + k)' + (l + k f  + (l + le)* + + (l + k)‘ = / o " Z

CF,
frT (í + k )

(3)

Ahol NPV= nettó jelenérték
I0 = befektetett tőke, azaz kezdeti beruházási költség 
CF, = pénzáram 
k = tőkeköltség 
n = projekt élettartama

A projektek külső forrásból történő finanszírozásakor tehát jól látszik, hogy 
költség merül fel, hiszen a befektető által megkövetelt megtérülést biztosítani 
kell, ellenkező esetben a befektető megválik, adott esetben, a részvénytől, 
melynek árfolyama így csökkenésnek indul, s a vállalat leértékelődik.

A pénzügyi vezetőnek a projektek értékelésén túl másik nagyon fontos feladata 
a vállalati tőkestruktúra optimális kialakítása. Mint ahogy azt már megállapí
tottuk, minden finanszírozási forrásnak költség vonzata van, így a pénzügyi ve
zetőnek a különböző források olyan kombinációját kell megalkotnia, mely a 
költséget minimalizálja, s ezáltal a vállalati értéket maximalizálja. Jelen eset
ben az optimális tőkestruktúra tradicionális megközelítését mutatjuk be. Meg 
kell ugyanakkor említenünk Modigliani és Miller (1958) munkáját, akik elő
ször a tőkestruktúra és a vállalati érték közötti független kapcsolatról értekez
tek..

I
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9-9. ábra: A tőkekö ltség , vá lla lt értéke  és a tőkestru k tú ra

Később a hitelkamatok adócsökkentő hatására alapozva azt állították, hogy a 
magas tőkeáttétel növekvő vállalati értéket eredményez, melynek maximuma 
akkor érhető el, amikor a vállalatot teljes mértékben hitelből finanszírozzák.

Az optimális tőkestruktúra tradicionális megközelítését a 9-9. ábrán szemléltet
tük. Kettő finanszírozási forrás szerepel a koncepcióban, a részvény- és a köl
csöntőke, melyek költségét Ke-vel és Kj-vel jelöltük. A K 0 a tőke súlyozott át
lagköltségét reprezentálja. A részvénytőke költsége minden áttételi arány 
(adósság-sajáttőke arány) mellett magasabb, mint a kölcsöntőkéé, hiszen a köl
csönkamatok törlesztése minden esetben megelőzi a tulajdonosoknak juttatan
dó osztalék kifizetését, s így alacsonyabb kockázatot reprezentál. A kölcsöntő
ke költsége egy konstans szakasz után meredeken emelkedik, mert a vállalat 
egy bizonyos áttételi arányon felül túl nagy kockázatot jelent. Ez az érvelés 
igaz a részvénytőkére is, így a részvény- és kölcsöntőke költségek súlyozott át
lagaként képződő K0 második szakasza ugyancsak emelkedést mutat. A pénz
ügyi vezető feladata a K0 görbe minimumának a meghatározása, s ennek meg
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felelően az optimális áttételi arány (B/B+S)* kialakítása, mely a vállalat értékét 
maximalizálja.

Összefoglalva, tehát a vállalati pénzügypolitikának ki kell szolgálni a vállalati 
cél elérése érdekében formálódó döntéshozatalt, az egyes döntési alternatívák 
által reprezentált kockázat és megtérülés meghatározásán keresztül.

9.6 Növekedéspolitika

A következőkben a vállalat által folytatott növekedéspolitikát tárgyaljuk, azzal 
a kitétellel, hogy jelen esetben növekedés alatt külső növekedést értünk. A kül
ső növekedés a vállalat határainak átlépését jelenti, mely végbemehet felvásár
láson vagy fúzión keresztül. A közbeszédben gyakran használják a két fogal
mat szinonimaként, holott tartalmuk jelentősen különbözik. A fúzióban a két 
fél egyenlő feltételekkel vesz részt, így az új vállalati struktúra közös meg
egyezés eredményeképpen születik meg. A felvásárlás során a felek nem 
egyenlők, az egyik a felvásárló, azaz a domináns, a másik a felvásárlási cél
pont, tehát az alárendelt. Ilyen esetben a célpont vállalat vezetése számíthat az 
elbocsátásra, mert a felvásárló vállalat saját vezetésével képzeli el az új szerve
zet irányítását.

A külső növekedésnek három iránya ismert. Ha a vállalat saját tevékenységi 
körével megegyező profilú vállalatot vásárol meg, akkor horizontális integráci
óról beszélünk. Abban az esetben, ha a felvásárló saját beszállítóját (hátrafelé 
irányuló) vagy disztribútorát (előrefelé irányuló) olvasztja be, akkor a felvásár
lás vertikális -  vertikális integráció. A horizontális és vertikális integrációk 
esetén jól látható a tevékenységi portfoliók egyezése, mely stratégiák eme te
vékenységi kör további erősítését szolgálják. Ezzel szemben a vállalat dönthet 
úgy, hogy üzleti kockázatának csökkentését egy olyan vállalat felvásárlásával 
éri el, melynek tevékenysége semmilyen szálon nem köthető sajátjához. Ezt a 
növekedési stratégiát nevezzük konglomerációs növekedésnek.

A huszadik században három nagyobb fúziós-felvásárlási hullám ment végbe. 
Az első az 1920-as években, a második az 1960-as évek második fele és 1970- 
es évek eleje között, a harmadik, pedig az 1980-as évek második felében ment 
végbe. Mindhárom hullám ideje alatt jelentősen nőttek a tőzsdei részvényárfo
lyamok, mely spekulációs tőke jelenlétére is utal. Az 1980-as hullám azonban 
több tekintetben is különbözött a másik kettőtől. Egyrészt, az ebben a perió
dusban végbemenő felvásárlások több mint a fele konglomerációs növekedést 
jelentett. Másrészt, ekkor fejlődött ki a vállalatvezetők piaci kontroli- 
mechanizmusa, mely megteremtette a vállalatkormányzás egyik külső folyama
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tát. Harmadrészt, a felvásárlási célponttá vált szervezetek mérete jelentősen 
növekedett az előző periódusokhoz képest. Mivel a felvásárló vállalat többnyi
re nagyobb, mint a célpont, így általánosságban elmondható, hogy a felvásárlá
sok által megmozgatott tőketömeg jelentősen megnőtt. Európában a 80-as évek 
hulláma a nem európai felvásárló vállalatok egyre növekvő számát hozta, mely 
elsősorban az amerikai típusú vállalatvezetés meghonosodását eredményezte. 
Az európai és japán fúziós-felvásárlási hullám abban különbözött az Egyesült 
Államokban végbementtől, hogy az ellenséges felvásárlások száma elenyésző 
volt.

A következőkben áttekintjük azon tényezőket, melyek motiválhatják a fúziós
felvásárlási tevékenységet.

A J  H a ték o n ysá g n ö ve lő  m egfon to lás

A hatékonyságnövelés nyomán költségtakarékosság érhető el, mely a vállalati 
profitrátát javíthatja, s ezáltal a vállalati értéket emelheti. Ez a motiváció első
sorban olyan vállalatoknál merül fel, melyeknél a szállítási költség jelentős, 
vagy a félkész termék gyártási folyamatban tartása nagymértékű megtakarítás
sal jár. Tekintsük például az autók üzemanyaggyártásának folyamatát. A fel
színre hozott nyersolajat fmomítási eljáráson keresztül benzinné alakítják. Ha a 
vállalat eredeti tevékenységét tekintve üzemanyag forgalmazással foglalkozik 
és egy távoli finomítóból szállítja a készterméket, akkor egy közeli finomító 
megvásárlásával számottevő költségcsökkentést érhet el.

Egyes szakemberek szerint a fúziók-felvásárlások költség-hatékonyság növelő 
tulajdonsága inkább jellemző a tranzakciós költségek területén, mint a termelé
si költségek csökkentésének viszonylatában. Tranzakciós költség a partnerek
kel folytatott interakció során jelentkezik, melynek fő oka a korlátozott racio
nalitás (Simon, 1957), s az opportunista magatartásban gyökerezik. Ez ismétel
ten az érdekkonfliktusok következménye, melyet szerteágazó szerződéses vi
szonnyal, nézeteltérés esetén bírósági eljárással lehet csak kiiktatni. Mindenki 
számára ismert, hogy a bonyolult szerződések, bírósági eljárások közvetlen és 
közvetett költsége, vagy az eljárás lefolyatatásához szükséges idő komoly ter
het ró az érintett vállalatra. Ha a partnerrel folytatott interakció bevonható a 
vállalatba úgy, hogy annak belső költsége nem haladja meg a külsőt, akkor a 
fúzió-felvásárlás növeli a vállalat értékét.

Azzal, hogy a vállalat befolyása alá von egy, a számára kiemelt fontosságú fo
lyamatot, csökkenti a minőségi problémákból adódó fennakadások veszélyét. 
Eme veszély feloldásából akkor származik a felvásárlást végző vállalatnak je
lentős haszna, ha a célpont vállalattal technológiai egymásrautaltság áll fenn.
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B ./  P ia c i erő t befo lyá so ló  m egfon to lás

Fúzió-felvásárlás során minden esetben változik a piaci résztvevők száma, 
azonban nem minden esetben változik a piaci struktúra, s ezáltal a versenyre 
gyakorolt hatás is eltérő. Ha az integráció egy sokszereplős piacon történik, 
mely a tökéletes verseny jegyeit hordozza magán, akkor az integráció nem lesz 
különösebb hatással a piaci verseny intenzitására. Ezzel szemben, ha a piacon 
néhány szereplő van csupán, akkor az összeolvadásuk komoly hatást gyakorol, 
mind versenytársaikra, mind pedig partnereikre (beszállítók, disztribútorok).

Ha hátra felé irányuló vertikális integrációról beszélünk, akkor a felvásárló vál
lalat egyik lehetséges indítéka lehet a nyersanyag-, alkatrészpiac ellenőrzés alá 
vonása. Ez természetesen csak abban az esetben valósulhat meg, amikor a kér
déses piacon kisszámú szereplő található. Ekkor a vállalat horizontális vi
szonyban lévő versenytársaival folytatott versenyt kívánja kiélezni, s az érde
keltségi körébe vont beszállító felhasználásával a versenytársak nyersanyag- és 
alkatrészköltségeit próbálja megnövelni. Hasonló a helyzet, ha a vállalat az el
osztási csatornák felügyeletét veszi át egy jelentősebb disztribútor beolvasztá
sával.

A konglomerációs növekedés vagy más szóval konglomerációs diverzifikáció 
bemutatása előtt először bevezetjük a diverzifikáció fogalmát. A diverzifikáció 
során a vállalat arra törekszik, hogy olyan vállalati portfoliót állítson össze, 
melyben a vállalatok tevékenységüket tekintve teljes mértékben eltérnek egy
mástól. A leghatékonyabb diverzifikáció akkor jön létre, amikor a portfolió 
elemek teljesítményváltozása egymással ellentétes. Ha például tulajdont szer
zek egy napszemüveg- és egy esemyőgyártó vállalatban, akkor a két elemű 
portfoliómat diverzifikáltnak mondhatom, hiszen, amikor az egyik termék irán
ti kereslet lecsökken (nyáron az esernyő kevésbe szükséges), a másikkal szem
beni igény feltámad (napszemüveg), ezzel konstans hozamot biztosítva a szá
momra. A definíciót a konglomerációs diverzifikációra kiterjesztve elmondhat
juk, hogy a növekedést végző vállalat egymástól független tevékenységi körhöz 
tartozó vállalatokat olvaszt egybe.

Ha a vállalat aktív terjeszkedési, expanziós politikát folytat, akkor mindenkép
pen figyelembe kell vennie a felvásárolt vállalatok integrálása, s ügyvitele so
rán felmerülő szaktudás igényt. Azaz csak olyan vállalatot szabad felvásárol
nia, mely hatékony menedzseléséhez megvan a szükséges kompetencia a válla
laton belül, ellenkező esetben a vételáron felüli költség eliminálja az új vállalat 
nyereségét. Abban az esetben, ha a tőkepiaci szereplők a szükséges kompeten
cia hiányát vélik felfedezni, azonnal elbizonytalanodnak a vállalattal kapcso
latban, s száműzik portfoliójukból. Eme helyzet kialakulásáról ad hírt a Heti
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Világgazdaságban megjelent cikk az Országos Takarékpénztár és Kereskedel
mi Bank Rt. aktív közép- és kelet- európai expanziós politikájával kapcsolat
ban.

Csányi és az OTP étvágyáról ír az FT

Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója lépésről lépésre halad azon rég
óta dédelgetett célja felé, hogy a szélesebb európai piacon is megvesse a lábát, a 
vásárlási láz miatt azonban elemzők most már azt találgatják, hogy az OTP 
nem terjeszkedik-e túl gyorsan -  áll a Financial Times (FT) elemzésében.
A  lond o n i ü z le ti n ap ilap  ö th asáb o s  cikke fe lidézi, hogy  az  O T P , "am ely  m áris  a  leg 
nagy o b b  fü g g e tlen  b a n k  K ö zép - és K ele t-E u ró p áb án " , az  u tó b b i h é t h ó n ap b a n  ha t 
fe lv á sárlá s t eszk ö zö lt, h árm at S zerb iában , egye t-egye t U k ra jn áb an , O ro szo rszág b an  
és M on ten eg ró b an .
A  m ag y ar b an k n ak  m ár k ilenc  o rszág b an  van n ak  é rd ekeltsége i; vag y o n a  m egh alad ja  
a  20  m illiá rd  eu ró t. C sány i S án d o r a hé ten  a ján la to t te tt a  C E C -re , az  u to lsó , m ég  á l
lam i k éz b en  lévő  ro m án  nagybank ra , em elle tt tov áb b i u k ra jn a i b esze rz é sre  tö reksz ik , 
és é rd ek lő d ést m u ta t a  "zű rös o sz trák  B aw ag  irán t is" -  á ll az  F T  e lem zésében .
A  lond o n i lap  sze rin t azo n b an  az e lem zők  m ost m ár az t ta lá lg a tják , h o g y  C sány i v a 
lós té rség i erő v é  ép íti-e  k i az  O T P -t, v ag y  tú l gyors ü tem b en  te rje szk ed ik -e  b an k já 
val. A  lap  fe lidéz i, h o g y  az  u k ra jn a i akv iz íc ió  te rve  m ia tt a M o o d y 's  In v esto rs  S erv i
ce m á r lem in ő sités i fe lü lv izsg á la t a lá  v e tte  az  O T P  "B m ínusz" pénzü g y ie rő - 
o sz tá lyzatá t.
A  M oo d y 's  e z t jú n iu s  6 -án  je len te tte  b e  L ondonban , a  R a iffe isen b an k  U k ra in e  ak v i
z íc ió ján ak  te rv é re  h iv a tk o zv a , és az O T P  Je lzá lo g b an k  h aso n ló  pénzü g y ie rő - 
b eso ro lá sá ra  is k ite r je sz tv e  a n ega tív  v izsgála to t. A  cég  akk o ri in d o k lása  sze rin t jó l 
leh e t a  te rv e ze tt fe lvásárlá s  te lje sen  b e le illik  az  O T P  k ö zép - és k e le t-eu ró p a i te rje sz 
k ed é s i s tra tég iá jáb a , a  R a iffe isen b an k  U k ra in e  p ro fd ja  sokka l ink áb b  a vá lla la ti, ezen  
b e lü l a k is- és k ö zép v á lla la ti p ia c i szegm ensre  ö sszpon to sít, m in t a m ag y ar b an k  m ás 
n ag y  é rd ek e ltség e ié  S zlo v ák iáb an  és B u lgáriában . E m e lle tt az uk ra jna i 
R a iffe isen b an k -h á ló za t jó v a l gyengébb , m in t a  m ag y aro rszág i és a b u lg á ria i, á llt a 
M oody 's  indok lásában .
A  b r it  ü z le ti lap  sze rin t a K B C  S ecurities egy ik  je le n té sé b en  úg y  érték e lte , ho g y  a 
b e fek te té sek  n em  szo lg á lják  jó l  az  O T P  részvényeseit.
A  lap  sze rin t u g y an ak k o r C sány i S án d o r "csak  szé les v á lla it v o n o g a tja" , és az t 
m o n d ja  b írá ló ira , h o g y  azo k  tú lzo ttan  röv id lá tók . - R ö v id  tá v o n  te lje se n  ig azu k  van , 
a cégveze tés  a z o n b an  a b ank  h osszú  távú  é rd ek e ié rt fe le lő s  - m o n d ta  az  O T P  v eze tő 
je  a  F in an c ia l T im esnak . H ozzáte tte : a  v á lla la tn ak  az t ke ll tenn ie , am i a  legnagyobb  
vagyon - és p ro fitn ö v ek e d ésh e z  vezet.

F o rrás: H eti V ilág g azd aság  on line , 2006 . jú liu s  20.
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9.7 Összefoglalás

Jelen fejezet betekintést nyújtott a vállalat belső, funkcionális területeinek mű
ködésébe, ezen területek kapcsolatrendszerébe, mely meghatározza a szervezet 
stratégiáját, magatartását, valamint eredményességét.

A vállalat marketing szakemberei megválasztják a megcélzandó piaci 
szegmenst, kialakítják a vevőkör és a vállalat közötti kommunikációs csatornát, 
valamint segítséget nyújtanak a termék árának kialakításában. Figyelmet fordí
tanak a termék által közvetített érték kommunikációjára, hiszen, ha a termék új 
megoldásokat biztosít a felhasználója számára, akkor a vevőkkel meg kell is
mertetni ezen új paraméterekkel. Ha a vállalat innovatív termékeiről, szolgálta
tásairól ismert, akkor ezen megítélés fenntartásának érdekében az aktív inno
vációs stratégiát fenn kell tartani. Ehhez kompetens személyekre van szükség, 
akik tisztában vannak feladataikkal, hatásköreikkel, valamint aktívan részt 
vesznek a szervezet hatékonyságának folyamatos megteremtésében. Eme cél 
eléréséhez jól működő emberi erőforrás menedzsmentre van szükség. Ha a vál
lalatvezetés úgy ítéli meg, hogy a szervezet kinőtte jelenlegi kereteit, akkor 
dönthet intenzív expanziós politika mellett, mely a vállalat egyik versenytársá
nak felvásárlásában realizálódhat. Miután a vállalatvezetés az ellenséges felvá
sárlás mellett döntött, meg kell vizsgálnia eme stratégia pénzügyi aspektusát. 
Fel kell tenni a kérdést, hogy belső vagy külső forrásból kívánja-e a vállalat 
előteremteni a szükséges anyagi forrást? Mint minden gazdasági döntésnél, eb
ben az esetben is meg kell vizsgálni a költség, bevételi oldalt, valamint meg 
kell győződni arról, hogy a projekt alatt felmerülő kockázatot az elérendő ho
zam valóban kompenzálja.

Mindamellett, hogy a fenti gondolatmenet mindössze egy lehetséges szcenárió, 
hűen tükrözi a vállalaton belül végbemenő folyamatok komplexitását.
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10. Átalakulás, csőd, felszámolás

A vállalatok életútjának tárgyalását még az 5. fejezetben kezdtük, a vállalko- 
zás/vállalat megalapításával. Az ezt követő fejezetek a vállalatok -  alapítást 
követő -  működésének különböző funkcióival, jellemzőivel, összetevőivel fog
lalkoztak. Kezdtük azzal, hogy minden szervezetnek kell, hogy legyen valami
lyen célja, stratégiája. Ennek kapcsán kitértünk a működés különböző érintett
jeire, azok -  és az érdekek -  kapcsolatára, ütközésére. Tárgyaltuk a különböző 
piaci és vállalati struktúrákat, az ezeket befolyásoló tényezőket, majd a vállala
ti magatartást, és kitértünk a legfontosabb vállalati funkciókra.

Tekinthetjük ezeket a vállalatok „normális”, hétköznapi viselkedésének, jel
lemzőinek. Az itt következő fejezetben -  az eddigiektől eltérően -  „rendkívüli” 
eseteket tárgyalunk, olyanokat, amelyek többnyire nem „kezelhetők” a vállalati 
működés megszokott folyamatában.

Ilyennek tekintjük először is azt, amikor a vállalat életében olyan változás előtt 
áll (vagy olyan változás következett be), amelyet már nem tud megoldani a ko
rábbi szervezeti keretek között. Ebben az esetben kerülhet sor a szervezeti ke
retek módosítására: átalakulásra, összeolvadásra, szétválásra. A saját célok kö
vetése és a piaci lehetőségek kihasználása, illetve a piaci erőviszonyok alakulá
sa elvezethet stratégiai szövetségek létesítéséhez, különböző vállalat-csoportok 
kialakulásához.

Másrészt bekövetkezhet az is, hogy a bajba jut az adott vállalat, nemhogy saját 
növekedési, profitszerzési céljait nem tudja megvalósítani, hanem már fizetési 
kötelezettségeit sem tudja teljesíteni, ezáltal könnyen bajba sodorhat más piaci 
szereplőket is. Tárgyaljuk majd ennek eseteit: először a talpra-állítás lehetősé
gét (az ún. csődeljárást), majd a vállalat teljes megszűntetését (a felszámolást 
és végelszámolást). És reméljük, hogy ezt követően majd újra mozgásba lendül 
a tőke és a vállalkozói aktivitás, születik egy másik, új vállalkozás.

10.1 A vállalkozások átalakulása

A vállalkozás idővel „kinőheti” korábbi szervezeti kereteit, vagy kialakulhat 
egy olyan új szituáció, amihez célszerűen más szervezeti forma illeszkedne. 
Lehet, hogy szét kell választani az eddig egységes szervezetet, vagy egyesülni 
kell egy másik szervezettel: szükségessé válhat a vá lla lk o zá s á ta lak ítása . A 
gazdaság szervezeti rendszerében erre megvan a lehetőség. A vállalkozás tulaj
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donosai erről saját gazdasági mérlegelésük alapján, önállóan és szabadon dönt
hetnek, de természetesen bizonyos jogi kereteket ennek során is figyelembe 
kell venni.

Az átalakítást/átalakulást gyakran használjuk tágabb értelemben, gyűjtő foga
lomként. Lényegében mögötte három különböző szervezeti mozgás jelenhet 
meg:

A. A  szervezeti form a m egvá ltozta tása  (szűkebb értelemben erre is hasz
náljuk az átalakulás kifejezést). Társasági formaváltásnak számít, ha a 
gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági 
formát választ.

B. E gyesü lés: két vagy több társas vállalkozásból egyetlen jogutód gazda
sági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy 
beolvadással.

C. Szétválás: a szövetkezet vagy gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) 
és a társasági vagyon egy részének a részvételével - két vagy több szö
vetkezetre, gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet külön
válással vagy kiválással.

Ezek közös jellemzője, hogy a korábbi vállalkozás megszűnik, de minden eset
ben marad vagy keletkezik egy (vagy több) jogutód szervezet. Az átalakulással 
létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. 
A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, 
és terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkaválla
lókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.

A z á ta la k u lá s fo ly a m a ta

Az átalakulás (egyesülés, szétválás) menetében alapvetően az egyes gazdasági 
társaságok alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Átalakulási ter
vet vagy egyesülési (szétválási) szerződést, továbbá vagyonmérleg-tervezetet 
kell készíteni. Az átalakulás elhatározása és az említett tervezetek elfogadása a 
gazdasági társaság tulajdonosainak (a társaság legfőbb szervének) hatáskörébe 
tartozik.

A szövetkezet közgyűlése vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve az átalaku
lásról általában két ütemben hoz határozatot:

- Első ízben, az előkészítő gyűlés -  a felügyelő bizottság álláspontját is tar
talmazó igazgatósági előterjesztés megtárgyalása során -  megállapítja, hogy 
a szövetkezet vagy társaság tagjai egvetértenek-e az átalakulás szándékával
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és felméri, hogy a tagok közül ki kíván a jogutód szervezet tagjává (részvé
nyesévé) válni. Ez a gyűlés dönt az átalakulás formájáról is.

-  Ha az előkészítő gyűlés egyet ért az átalakulással, akkor azzal kötelezi az 
igazgatóságot, hogy készítse el az átalakuló szövetkezet, gazdasági társaság 
vagyonmérleg-tervezetét, az átalakulással létrejövő szövetkezet, gazdasági 
társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét, valamint megválasztja a független 
könyvvizsgálót. Elrendeli az átalakulás során létrejövő szervezet alapszabá
lyának (alapító okiratának, társasági szerződésének) elkészítését, valamint 
egy szabályzattervezet elkészítését a tagként a jogutód szervezetben részt 
venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról.

-  Ezeknek a dokumentumoknak az elfogadásáról az átalakulás tárgyában meg
tartott második gyűlés határoz. Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni 
kell az átalakuló szervezetben működő munkavállalói érdek-képviseleti 
szerveket. Azokkal, akik nem kívánnak részt venni az új szervezetben, az új 
szervezet cégbejegyzését követő 30 napon belül el kell számolni.

A z á ta la k u lá s fo rm á ja

A ) A szerveze ti fo r m a  m eg vá lto zta tá sa  (á ta laku lás m ás tá rsa sá g i fo rm á b a )

A gazdasági társaságok között elvileg kötetlen a szervezeti forma-változtatás, 
egy adott társaság tetszés szerinti más társasági formát választhat, ha teljesíti 
annak minimum-feltételeit. Kiegészítő kötelezettségek az eredeti és az új társa
ság speciális adottságaiból keletkezhetnek.

a. Á ta la k u lá s részvén ytársasággá

Ha Kkt vagy Bt (vagyis eddig korlátlan felelősségű társaság) alakul át Rt-vé, az 
átalakuló társaság tagjai - a kültag kivételével - a társaságnak az átalakulás el
határozása előtt keletkezett tartozásaiért öt évig még korlátlanul felelnek (ha
csak nincs ennél rövidebb elévülési határidő), illetve a hitelezők korábbi köve
teléseik erejéig biztosítékot követelhetnek. A Kft annak a tagjának az üzlet
részét, aki nem akar részt venni az Rt-ben, a törzstőkén felüli vagyonából vásá
rolja meg (vagy leszállítja a törzstőkét).

b. Á ta lak u lás k o rlá to lt fe le lősségű  társasággá

Az Rt összes részvényét előbb névre szóló részvénnyé alakítja át, majd a cég- 
bejegyzést követően bevonja a részvényeket. A további szabályok az előzőhöz 
hasonlóak. A korábbi Kkt és Bt korlátlan felelőssége még öt évig fennáll, a hi
telezők ebben az esetben is biztosítékot követelhetnek, illetve az Rt is az alap
tőkén felüli vagyonából vásárolja meg annak a tagjának a részvényeit, aki nem 
akar részt venni az Kft-ben (vagy leszállítja az alaptőkét).
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c. Átalakulás közkereseti vagy betéti társasággá

Kft vagy Rt átalakulása esetén az átalakulás előtt keletkezett tartozásokért vi
selt felelősség öt évig korlátozott. Az Rt itt is névre szólóvá alakítja át részvé
nyeit, majd bevonja. Ha Kkt alakul át Bt-vé (vagy fordítva) és a korlátlan fele
lősségű tagok száma nem csökken, nem kell átalakulási tervet készíteni, és va
gyonmérleget is csak akkor, ha sor került a vagyon átértékelésére.

d. A szövetkezet átalakulása

A szövetkezet Kft- vagy Rt-formába alakulhat át. Az utóbbi esetben csak zárt
körű Rt hozható létre. Azzal a taggal, aki nem kíván ebben részt venni, előzete
sen el kell számolni. Az átalakulás feltétele a szövetkezet teljes vagyonának a 
tagok közötti - értékpapír formában megvalósított - felosztása. A fel nem oszt
ható vagyonra jutó részvényt vagy üzletrészt a közgyűlés által meghatározott 
szövetkezeti vagyonkezelő szervezetnek kell átadni, ezt a társaság egy éven be
lül visszavásárolhatja.

e. Az egyéni vállalkozás átalakulása

Az egyéni vállalkozásnak először fel kell vennie a cég-formát, majd az egyéni 
cég egyszemélyes Kft-vé vagy egyszemélyes Rt-vé alakulhat át.

B) G azdaság i tá rsa sá g o k  egyesü lése

Az egyesülés akkor lehetséges, ha az abban résztvevő társaságok alapjellemzői 
azonosak, de az egyesülés során az eddigi formától eltérő másik társasági for
ma is választható. így egyesülhetnek

• a szövetkezetek, az azonos szervezeti formájú gazdasági társaságok,
• a korlátlan felelősségű társaságok egymással (Kkt Bt-vel),
• a korlátolt felelősségű társaságok egymással (Kft Rt-vel).

Elvileg nem kizárt a korlátolt és korlátlan felelősség változása sem, de ebben 
az esetben speciális eljárások szükségesek a felelősség meghatározott idejű 
fenntartása, a hitelezők védelme érdekében.

Az egyesülés lehet1

• beolvadás, amikor az egyik (a beolvadó) gazdasági társaság megszűné
sével annak vagyona egészében a másik (az átvevő) gazdasági társaság

1 N em  írtu k  k ü lö n  ki, de  eb b en  a tek in te tb en  a  szö v e tk eze tek  és g azd aság i tá rsa ság o k  
k ö zö tt n in c s  k ü lö n b ség , a  szab á ly o k  és e ljá ráso k  azonosak .
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ra, mint általános jogutódra száll át, (ez utóbbi társasági formája válto
zatlan marad),

•  ö sszeo lv a d á s esetén az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek, és 
vagyonuk teljes egészében az átalakulással létrejövő új gazdasági társa
ságra, mint jogutódra száll át.

Az egyesülés során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló törvénynek a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére 
vonatkozó szabályait (ld. következő fejezet) feltétlenül érvényesíteni kell. Az 
egyesülési szerződés ellen szavazó tagnak joga van a társaságtól megválni. A 
hitelezők az egyesülő társaságoktól biztosítékot követelhetnek, ha igazolják, 
hogy az egyesülés veszélyezteti követelésük kielégítésének alapját.

C) G azd a sá g i tá rsa sá g o k  szé tvá lása

S zétvá lás esetében az eredeti gazdasági társaság (szövetkezet) megszűnik, és 
vagyona az átalakulással létrejövő új gazdasági társaságokra (szövetkezetekre), 
mint jogutódokra száll át. A szétválás során az eddigi formától eltérő másik 
társasági forma is választható. Az egyszemélyes gazdasági társaság is szétvál
hat két vagy több gazdasági társaságra. A gazdasági társaság szétválásánál 
nincs akadálya annak, hogy a jogelőd társaság tagja akár valamennyi jogutód
ban tagként vegyen részt.

Az előkészítő közgyűlésen tett nyilatkozatok alapján az igazgatóság köteles 
vagyonmegosztási (valamint a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és 
kötelezettségek megosztására irányuló) javaslatot készíteni, amelyet a felügye
lő bizottsággal és a független könyvvizsgálóval kell véleményeztetnie. A szét
válással létrejövő új szervezetek a szétválás előtt keletkezett kötelezettségekért 
- valamennyi hitelező hozzájárulásával kötött megállapodás hiányában - az 
egymás közötti vagyonmegosztás arányában felelnek. Ha a kötelezettség a 
szétválást követően merül fel, a jogutód szövetkezetek felelőssége egyetemle
ges.

Ezen a fogalomkörön belül -  kisebb-nagyobb eltérései alapján -  a szétválás két 
módját különböztetjük meg:

• a kiválást és
• a különválást

A k ivá lás esetében az a gazdasági társaság, amelyből a kiválás történik, a tár
sasági szerződése módosítását követően változatlan társasági formában műkö
dik tovább, a kivált tagok (részvényesek) részvételével és a társasági vagyon
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egy részének felhasználásával pedig új gazdasági társaság vagy társaságok iön- 
nek létre.

Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társaságtól megváló tag a társasági va
gyon egy részével más, már működő társasághoz mint átvevő társasághoz csat
lakoznak. (Ez így a kiválás és beolvadás egyfajta kombinációja lehet.)

K ü lön vá lás esetén a különváló gazdasági társaság megszűnik és vagyona az 
átalakulással létrejövő gazdasági társaságokra mint jogutódokra száll át.

10.2 Ellenőrzés alá vont vállalatcsoportok

Egy (nem egyszemélyes) gazdasági társaság lehet, hogy teljesen autonóm szer
vezetként és viszonylag kiegyensúlyozott tulajdonosi körrel alakult meg, de a 
piaci erőviszonyok és a tulajdonosi jogosítványok cseréje nyomán kerülhet 
olyan helyzetbe is, amikor a tulajdonlás „demokratikus” jellege megszűnik, il
letve az adott vállalkozás tulajdonosainak döntési önállósága korlátozottá vá
lik, mert a hatalmi pozíciók egy kézbe (szűk körbe) összpontosulnak. így ala
kulnak ki

• ellenőrzött társaságok (amikor a hatalmi pozíció közvetlen a cégen, a 
cég tulajdonosi körén belül koncentrálódik egy tulajdonosnál), illetve

• ellenőrzött vállalatcsoportok (amikor egy külső cég szerzi meg az 
uralmi pozíciót az adott vállalat vagy vállalatok fölött).

Ennek persze lehetnek komoly gazdasági előnyei, ami a koncentrációból, piaci 
erőfölény érvényesítéséből, koordinált fellépésből következik. Másik oldalról 
viszont ugyanez persze az érintett vállalkozást kiszolgáltatottá teszi a másik
nak, háttérbe szorítja a korábbi vagy többi tulajdonost, fokozott kockázatot je
lent mind a kisebbségi tulajdonosoknak, mind a hitelezőknek. Ezért ezekre a 
formációkra sajátos szabályok (is) érvényesek.

A ) M in ő s íte tt tö b b ség e t b iz to sító  b efo lyásszerzés

A korlátolt felelősségű társaságban vagy a zártkörűen működő részvénytársa
ságban annak egyik tagja (részvényese) az alapítást követően minősített több
séget biztosító befolyást szerezhet. Ilyennek számít az, ha - közvetlenül vagy 
közvetve - a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik. Ebben az 
esetben beszélünk az egyik oldalon minősített befolvásszerzőröl. a másik olda
lon pedig ellenőrzött társaságról.

A minősített befolyásszerző köteles a befolyás létrejöttét tizenöt napon belül a 
cégbíróságnak bejelenteni. Az ellenőrzött társaság bármely tagja (részvényese)
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pedig ebben az esetben kérheti, hogy a minősített befolyásszerző az üzletrészét 
(részvényét) vegye meg tőle. A minősített befolyásszerző vételi kötelezettségé
nek az üzletrésznek (részvénynek) a kérelem benyújtásának időpontjában fenn
álló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság saját tőkéjéből az üzletrész
re (részvényre) jutó résznek megfelelő értékén kell hogy eleget tegyen.

Ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságra vonatkozóan tartósan 
hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenőrzött társaság kötelezettsége
inek teljesítését jelentősen veszélyezteti, az ellenőrzött társaság bármely hitele
zőjének kérelmére a cégbíróság a minősített befolyásszerzőt biztosíték adására 
kötelezheti, illetve vele szemben a törvényességi felügyeleti intézkedéseket al
kalmazhatja. Ha az ellenőrzött társaság felszámolásra kerül, a minősített befo
lyásszerző korlátlan felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezett
ségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenőrzött 
társaság vagyona nem fedezi.

B) Az elismert vállalatcsoport

A számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves beszá
moló készítésére köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az az Rt, illetve 
Kft, amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján meghatározó be
folyással rendelkezik (ellenőrzött társaság), egységes üzleti céljaik megvalósí
tására uralmi szerződés kötése útján elismert vállalatcsoportként történő mű
ködésükről határozhatnak.

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaságok önállóságának 
korlátozására a vállapcsoport egésze céljainak teljesítéséhez szükséges módon 
és mértékben kerülhet sor. Az uralmi szerződésben gondoskodni kell a válla
latcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaságok tagjai (részvényesei), valamint hi
telezői jogainak a védelméről.

Az uralmi szerződésnek tartalmaznia kell az egységes üzleti koncepció érdeké
ben szükséges együttműködés módját, és annak lényeges tartalmi elemeit, így 
különösen az uralkodó tagot megillető jogokat, az ellenőrzött társaság tagjai
nak és hitelezőinek jogainak védelmét biztosító rendelkezéseket

C) A tén yleges vá lla la tcso p o rt

Uralmi szerződés és elismert vállalatcsoportként való bejegyzés hiányában is 
alkalmazhatóak az előzőek, ha az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társa
ságok) közötti tartós már legalább három éven keresztül, megszakítás nélkül 
fennálló együttműködés során a vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társasá
gok egységes üzleti koncepció alapján folytatják tevékenységüket, és tényleges
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magatartásuk biztosítja a vállalatcsoportként való működésből származó elő
nyök és hátrányok kiszámítható és kiegyenlített megosztását.

10.3 A „bajbajutott” vállalatok

Az üzleti vállalkozások életében egyaránt előfordulnak gazdasági mélypontok 
és sikeres periódusok. Mindig arra kell törekedniük, hogy adottságaikhoz és a 
piaci környezethez mérten a lehető legjobb eredményt érjék el, és működésüket 
a körülményekhez mérten stabilizálni tudják. Az állandóan változó piaci kö
rülmények és elvárások egyáltalán nem könnyítik meg a vállalkozások helyze
tét, ha szeretnének lépést tartani ezekkel az igényekkel. Ezért fordulhatnak elő 
ún. „bajbajutott vállalatok”, amelyek nem tudták megtalálni a megfelelő straté
giai választ a külső és belső kihívásokra, elvesztették piacaikat, vagy felélték 
tartalékaikat, és előbb-utóbb már tartozásaikat sem tudják -  időben -  megfizet
ni. Ezekkel a vállalatokkal valamit biztosan kell kezdeni: vagy -  ha lehet -  meg 
kell gyógyítani, vagy -  ha nem lehet már gyógyítani -  ki kell vezetni a piacról, 
mert a bajbajutott vállalat sorsa nemcsak a tulajdonosaiknak és munkavállaló
iknak jelent gondot, hanem az összes piaci partnerének is károkat okoz, köz
vetve azokat is veszélyezteti. Ezért alakított ki a piacgazdaság sajátos eljáráso
kat ezekre az esetekre.

A mindennapi életben, amikor a csőd, csődeljárás kifejezést halljuk, az embe
rek többségének az jut az eszébe, hogy a gazdálkodó szervezet eladósodott, 
tönkrement, jön a csődgondnok és elárverezi a még magmaradt vagyont. Ez 
részben érthető is, hiszen az európai országok többségének csődjoga ezt is je
lenti, és ezt jelentette nálunk is a régebbi időben. Az újabb kori jogalkotás 
azonban szakított ezzel a hagyománnyal. Magyarországon hosszú szünet után 
az 1986. évi 11. tvr. szabályozta a felszámolási eljárást. Ezt a röviden csak 
Csődtörvénynek nevezett jogszabály követte, ami 1992. január 1.-én lépett ha
tályba és differenciált tartalmat adott a bajbajutott vállalatok kezelésének, átér
tékelte az előbb említett csőd fogalmát is. Ez a törvény már megkülönböztetett 
három eljárást, nevezetesen a csődeljárást, a felszámolási eljárást és a végel
számolást. Ez jelenti a ma is érvényes szabályozás alapját, bár jelenleg két kü
lönböző törvény fogalmazza meg a szabályokat.2

2 1991. év i X L IX . tö rv én y  a cső d e ljá rásró l és a fe lszám o lási e ljá rás ró l; 2006 . év i V. 
tö rv én y  a cég n y ilv án o sság ró l, a b író ság i cég e ljá rás ró l és a v ég e lszám o lásró l. E m elle tt 
f igyelem be k e ll ven n i a T an ács  fize téskép te lenség i e ljá ráso k ró l szó ló  1 3 4 6 /2000 /E K  
ren d e le té t is!
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A fizetésképtelenség miatt indított eljárások száma évek óta, ha kismértékben 
is, de csökken. 2001. március végéig összesen mintegy 3300 felszámolási, vég- 
elszámolási és csődeljárás kezdődött. 2002-ben körülbelül 3200, 2003-ban pe
dig már csak alig több mint háromezer ilyen procedúra vette kezdetét az első 
három hónapban. A felszámolások száma viszont évek óta emelkedik, noha az 
összes ügyszám csökken -  az összes vállalkozásra vetítve 2001-ben 29.420, 
2002-ben 29.301. 2003. március végéig 1868 ilyen eljárás kezdődött, -  derül ki 
a Creditreform Magyarországi Hitelezővédelmi Szövetség legújabb adataiból. 
Ez öt százalékkal több a tavalyinál, és csaknem harminc százalékkal haladja 
meg a két évvel ezelőttit. Akkor az első negyedévben a felszámolási eljárások 
száma az 1500-at sem érte el.

10-1. tábla: Csőd és felszámolási eljárás alatt álló gazdasági szervezetek 
száma gazdálkodási forma szerint

Gazdálkodási forma
Regisztrált
szervezet

Ebből: csőd, fel
számolás és vég- 
elszámolás alatt 

levők

Működő
szervezet

2001 2002 2001 2002 2001 2002
Jogi személyiségű 
gazdasági társaság 171 495 177 424 16 207 16 968 136 772 142 204

Ebből
Korlátolt
felelősségű társaság 
részvénytársaság

167 033 
4 372

172 919 
4 423

15 533 
634

16 304 
628

133 080 
3 659

138 478 
3 696

Szövetkezet 7516 7 074 1 715 1 539 5 680 5 442

Egyéb jogi személyiségű 
vállalkozás 3 918 4 306 129 150 3 368 3 473

Átalakulásra kötelezett 
gazdasági szervezet 411 341 302 251 48 33

Jogi személyiségű társas 
vállalkozás 183 340 189 145 18 353 18 908 145 868 151 152

Jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság 196 009 207 365 8 470 8 783 159 519 167 984

Ebből
közkereseti társaság 
betéti társaság

7 873 
188 136

8213 
199 152

378 
8 092

412
8 371

6 561 
152 958

6 776 
161 208

Jogi személyiség nélküli 
egyéb vállalkozás 27 255 27 427 31 30 25 084 25 518

Ebből
építőközösség, társasház 24 771 25 137 6 5 24 771 25 137
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G az d á lk o d á si fo rm a
R eg isz trá lt
szervezet

E bbő l: csőd , fe l
szám o lás és vég- 
e lszám o lás a la tt 

levők

M űködő
szerv eze t

M egszűnő  
g azd á lk o d ási fo rm a

4 9 1 7 2 897 1 534 1 580 1 132 246

Ebből
g azd aság i m un k ak ö zö sség 4 123 2 369 1 283 1 377 1 084 228

Jogi személyiség nélküli 
társas vállalkozás 228 181 237 689 10 035 10 393 185 735 193 748

Társas vállalkozás 
összesen 411 521 426 834 28 388 29 301 331 603 344 900

E gyén i v á lla lk o zás 682 925 698 001 1 032 - 430 031 442 900

Vállalkozás összesen 1 094 446 1 124 835 29 420 29 301 761 634 787 800

Az említett törvények a bajbajutott vállalatokkal kapcsolatban három különbö
ző eljárást szabályoznak:

• a csődeljárást, ami a fizetésképtelenné vált, de még megmenthető vállala
tok újjászervezésére, reorganizációjára irányuló kísérlet: az adós a maga 
számára fizetési haladékot kér és ezalatt kísérletet tesz a hitelezőkkel csőd- 
egyezség megkötésére, amely lehetőséget biztosít a vállalat talpra állítására;

• a felszámolási eljárást, ami a fizetésképtelenné vált, de már nem menthető, 
újjá nem szervezhető vállalatok felszámolását, jogutód nélküli megszünteté
sét jelenti: ennek alapvető célja az, hogy a hitelezők követeléseit - egy adott 
sorrendiséget is figyelembe véve - minél nagyobb mértékben ki lehessen 
elégíteni;

• a végelszámolást, amire akkor kerül sor, ha egy vállalat még fizetőképes, 
de a tulajdonosok valamilyen ok miatt mégis úgy döntenek, hogy jogutód 
nélkül megszüntetik, befejezik ezt a vállalkozásukat: az eljárás célja itt is 
elsősorban a hitelezők kielégítése.

Mielőtt ezeket az eljárásokat áttekintenénk, szükséges néhány - a törvényben
meghatározott - alapfogalmat tisztázni.

Az eljárás alanyai:

• adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását az esedékességkor nem 
tudta, vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni.

• hitelező természetes vagy jogi személy is lehet. A csőd- és a felszámolási 
eljárás eseteiben a felszámolás kezdő időpontjáig hitelező az, akinek az 
adóssal szemben jogerős, végrehajtható bírósági határozaton alapuló vagy 
az adós által nem vitatott, elismert lejárt pénz- vagy pénzben kifejezhető
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vagyoni követelése van. A felszámolás kezdő időpontja után hitelező min
denki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni 
követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette. A végelszámolási 
eljárásban hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben vagyoni követelé
se van.

• mindhárom eljárás esetében a gazdálkodó szervezet vezetője,
• a csődeljárás és a végelszámolás esetében a vagyonfelügyelő (aki „csak” 

felügyel, kontrollt gyakorol a hitelezői érdekek védelmében), és a felszámo
lási eljárás esetében a felszámoló (aki ténylegesen végrehajtja a felszámo
lást).

Fizetésképtelen az az adós,

-  amely nem vitatott tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem 
egyenlítette ki, vagy

-  amellyel szemben a lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
-  amely a csődeljárás során kötött egyezségben vállalt fizetési kötelezettségét 

nem teljesítette.

Az eljárás körébe tartozó vagyon mindaz, amit a számvitelről szóló törvény 
befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minősít; minden, amivel az eljárás 
kezdő időpontjában az adós rendelkezik, tulajdonában, kezelésében van, ide 
értve az ezt követően, az eljárás alatt szerzett vagyont is.

Hatáskör tekintetében a csőd- és felszámolási eljárást - nemperes eljárás kere
tében - az adós székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság, a végel
számolást a cégbíróság folytatja le.

A hitelezők vagy csoportjaik hitelezői választmányt alakíthatnak érdekeik 
képviseletére. A választmány a létrehozóit képviseli a bíróság előtt, a vagyon
felügyelővel, a felszámolóval vagy a végelszámolóval való kapcsolat során. 
Egy gazdálkodó szervezetnél csak egy hitelezői választmány alakulhat. A meg
alapítás feltétele, hogy a választmányt legalább a bejelentett hitelezők olyan 
egyharmada hozza létre, akik rendelkeznek a bejelentett követelések legalább 
egyharmadával. A hitelezők választják a háromtagú választmányt, amelynek 
jogosultságát, képviseletét, működési rendjét megállapodásban rögzítik. Ehhez 
a választmányhoz a megalakulást követően is csatlakozhatnak hitelezők, ha el
fogadják a megállapodásban foglaltakat.
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A törvény az adós vezetője, a vagyonfelügyelő, a felszámoló és végelszámoló 
számára (15 napos határidővel) tájékoztatási kötelezettséget ír elő

- a hitelezői választmányok felé a gazdálkodó szervezet vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről,

- a munkavállalók és érdekképviseleti szerveik (szakszervezetek, üzemi taná
csok), valamint a munkaügyi központok felé a munkavállalókat érintő kér
désekről.

10.4 A csődeljárás

A csődeljárás lényege, értelme az, hogy a bajbajutott, fizetésképtelenné vált 
vállalat moratóriumot, fizetési haladékot kap arra, hogy helyzetét rendezze, ki
alakítson egy kibontakozási programot és ennek támogatására megnyerje a hi
telezőket (és ezzel elkerülje a vállalat felszámolását). A hitelezők -  ha reális
nak ítélik a kibontakozási programot -  újabb hitelekkel, átütemezéssel támo
gathatják azt, mert nekik sem feltétlen érdekük az adós üzleti partner felszámo
lása.

A moratórium gyakorlatilag azt jelenti, hogy a csődeljárás közzétételétől szá
mított 90 napig az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben esedékessé 
vált pénzkövetelésekre vonatkozóan. (A hitelezők többségének kérelmére a bí
róság ezt legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.) Ez jelenti azt a „nyugalmi” 
időszakot, amikor a vállalat pillanatnyilag fellélegezhet, mentesül az adósság 
szorítása alól, és a jövő kibontakozási lehetőségeire koncentrálhat.

A hitelezői követeléseket tehát ekkor nem kell megfizetni, de azok ezalatt is 
kamatoznak (szerződéses kamat, lejárat utáni késedelmi kamat és pótlék). Ezen 
időszak alatt szünetel a végrehajtás is. A fizetési haladék ugyanakkor nem vo
natkozik a munkabérre, bérjellegű juttatásokra, végkielégítésre, tartásdíjra, 
életjáradékra, kártérítési járadékra, bányászati kereset-kiegészítésre, a bérekhez 
kapcsolódó adókra és járulékokra, illetve a csődeljárás során esedékessé váló 
ÁFÁ-ra, valamint a vagyonfelügyelő költségeire. A fizetési haladék tartama 
alatt az adós - az előzőeken kívül - a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló 
követeléseken alapuló kifizetéseket nem teljesítheti.

A csődeljárás pozitív kimenetele a csődegyezség, ami arra irányul, hogy az 
adós és hitelezői közös nevezőre jussanak abban, hogyan lehetne újjászervezni 
a vállalatot, és ehhez a hitelezők részéről milyen további támogatás szükséges. 
Az adós ezért köteles a fizetőképesség helyreállítására alkalmas kibontakozási 
programot és a hitelezőkkel megkötendő egyezségi javaslatot készíteni.
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A hitelezők - ha reálisnak ítélik a kibontakozási programot - újabb hitelekkel, 
átütemezéssel támogathatják a vállalat talpra állítását. Ez közvetlen, a hitelezői 
érdekek alapján is belátható, racionális megfontolás lehet. A sikertelen csődel
járást ugyanis a vállalat jogutód nélküli felszámolása követi, amikor a hitele
zők követeléseit a felszámolás során értékesített vagyonból, az így keletkezett 
forrásból elégítik ki. Arra viszont egyetlen hitelező számára sincs garancia, 
hogy ezen az úton valóban vissza is kapja összes követelését. Ezért érdemes 
lehet most engedményeket tennie és ezzel a vállalat talpra állását elősegítenie, 
mert így reménye lehet arra, hogy -  a reorganizáció (újjászervezés, átalakítás) 
során ismét működőképessé és fizetőképessé tett -  vállalattól a későbbiek so
rán - kamataival együtt - valóban visszakaphatja a fennmaradt tartozásokat.

A bajbajutott vállalatok esetében a csőd egyébként is kiemelkedő fontosságú 
eljárás a piacgazdaság működésében. A piacot ugyanis egyrészt feltétlen meg 
kell szabadítani a „beteg”, a piaci követelményeknek megfelelni nem tudó 
szervezeti egységektől, azért, hogy a piac összességében „egészségesen” funk
cionálhasson, a beteg, rossz részek ne veszélyeztessék a többi szervezet normá
lis működését. Másrészt viszont a piacgazdaság sem akar rögtön a felszámolás 
eszközéhez nyúlni, mert ezzel olyan vállalkozásokat és erőforrásokat is felszá
molna, amelyek még gyógyíthatók, hasznosíthatók lennének. Pazarlás lenne - 
nem beszélve az ezzel járó gazdasági, ellátási és foglalkoztatási, szociális fe
szültségekről - azonnal kiiktatni ezeket. Ezért meg kell adni mindenkinek a le
hetőséget a „felgyógyulásra”, újjáalakulásra: ezt az esélyt biztosítja a csődeljá
rás és az ehhez kapcsolódó moratórium, illetve a hitelezők hozzájárulása a vál
lalat talpra állításához.

Európa Enronja, a Parmalat-csőd
Óriási botrány közepette csődbe ment a Parmalat, Olaszország élelmiszeripari óriása. 
Székesfehérvári leányvállalata emiatt rövidesen eladósorba kerülhet.
Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök ugyan ígéretet tett megmentésére, Olaszor
szág nyolcadik legnagyobb vállalata hétfőn mégis csődeljárást kezdeményezett maga 
ellen. Három napja ugyanis kiderült, hogy 5 milliárd dolláros lyuk van az élelmiszer- 
ipari óriás mérlegében; ezzel sikerült a Parmalatnak első helyre kerülnie Európa vál
lalatbotrányainak listáján. A Bank of America előzőleg bejelentette, hogy a cég 
Kajmán-szigeti vállalata hamis üzleti adatokkal áltatta a hitelezőket. A vállalat jelen
legi adóssága csaknem 12 milliárd dollár. A Parmalat 36 ezer alkalmazottat foglal
koztat 146 országban (Magyarországon hétszázat), most ezek a munkahelyek is ve
szélybe kerültek. A botrány következtében az olasz élelmiszeripari óriás székesfe
hérvári leányvállalata is eladósorba kerülhet - állítja egy magyarországi tejipari szak
értő. Székesfehérváron évente 80-90 millió liter tejet dolgoznak fel; ezzel 6-7 száza
lékos piaci részesedést és becslések szerint 15-20 milliárd forint éves árbevételt 
mondhat magáénak a magyar piac hatodik legnagyobb tejipari cége. Ami a magyar
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tejpiacot általában illeti, a tejipari vállalatok többsége likviditási gondok elé néz az 
év vége előtt, tejfeleslegüket ugyanis exportálni kénytelenek. Mivel azonban az ag
rártárca idén 6,5 milliárd forint exporttámogatást nem fizetett ki a tejipari cégeknek, 
a tejipart ismerő szakértők szerint néhány nagyobb cég 2003-ban több százmillió fo
rintos veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni. Feltételezhető, hogy a Parmalat sem 
lesz nyereséges. Ha az anyavállalatnak pénzre lesz szüksége, logikus lépés lenne 
megválni a magyarországi leányvállalattól - véli egy tejipari vezető, aki szerint való- 

v színűleg vevő is lesz majd a cégre. A várható árbevételt azonban csökkentheti, hogy 
a jövő év nem ideális időpont a cégeladásra. Az uniós csatlakozás előtt ugyanis nagy 
a bizonytalanság afelől, mekkora jövedelemkiesést hoz majd az olcsó importtej árle
törő hatása. Különösen igaz ez a tartós tejek piacára, amelyről a Parmalat jövedel
mének döntő többsége származik.

Tóth Katalin
HVG, 2003. december 22. * 1

A csődeljárás fontosabb lépései

(1) B eje len tés, a csőde ljá rás m eg in d ítá sa

A csődeljárás iránti kérelmet az adós gazdálkodó szervezet vezetője nyújtja be 
a bíróságnak, a vállalat vezető testületének (igazgatóság, közgyűlés stb.) előze
tes egyetértése alapján és a munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezet, 
üzemi tanács) előzetes tájékoztatása mellett. A bejelentéshez mellékelni kell a 
vállalat pénzügyi helyzetét bemutató mérleget, a hitelezők névsorát és a hitelek 
összegét, lejáratát tartalmazó kimutatást. A csődeljárás kezdő időpontja az a 
nap, amikor az adós kérelme a bírósághoz érkezett.

Ehhez kapcsolódó fontos kötöttség, hogy a csőd kezdő időpontjától számított 2 
éven belül a csődeljárás nem ismételhető meg.

(2) A  h ite le ző k  eg ye tér té se

Az adós a csődeljárás kezdetétől számított 30 napon belül tárgyalást tart a hite
lezőkkel annak érdekében, hogy megszerezze a hitelezők egyetértését a fizetési 
haladék igénybevételéhez. Az egyetértésnek nem feltétele a hitelezők teljes kö
rének támogatása: akkor is érvényes, ha a csődeljárás kezdő időpontjában lejárt 
hitelezői követelések jogosultjainak több mint fele és a le nem járt hitelezői 
követelések jogosultjainak több mint egynegyede hozzájárul ahhoz, feltéve, ha 
az általuk képviselt követelések elérik az összes hitelezői követelés kétharma
dát. Az adós a tárgyalás eredményét három napon belül köteles a bíróságnak 
bejelenteni.
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(3) A b író sá g  h a tároza ta , közzé té te l

A bíróság a bejelentést követő 15 napon belül határoz, és elrendeli vagy a fize
tési haladékot, vagy az eljárás megszüntetését.

A bíróság az eljárást megszünteti, ha:

-  a bejelentést nem az arra jogosult tette,
-  hiányzik a vezető testület egyetértése,
- az esetleges hiánypótlást a vállalat 8 napon belül nem teljesítette,
- a 2 éves határidő még nem telt le,
-  az adós nem kapta meg a hitelezők egyetértését vagy elmulasztotta a beje

lentési határidőt.

Ha a csődeljárással párhuzamosan az adós ellen felszámolási eljárás megindí
tására irányuló kérelem is érkezik, a bíróság a kérelem elbírálását a csődeljárás 
jogerős befejezéséig felfüggeszti, ugyanakkor ebben az esetben a csődeljárás 
megszüntetésével egyidejűleg elrendeli majd a felszámolási eljárás lefolytatá
sát.

A törvény meghatározza azokat a követeléseket, amire a moratórium nem vo
natkozik, és az adós a keletkezés időpontjától függetlenül köteles teljesíteni 
azokat. Ilyenek (többek között):

-  a munkabér és bérjellegű juttatások
-  a bérek után fizetendő járulékok
-  a vagyonfelügyelő költségei
-  az általános forgalmi adó befizetése.

A bíróság a fizetési haladékot tartalmazó végzéssel együtt vagyonfelügyelőt 
rendel ki a vállalathoz. Az adós ekkor csak a vagyonfelügyelő hozzájárulásával 
vállalhat kötelezettséget. A végzés közzététele a Cégközlönyben történik.

(4) A  vagyon felü gyelő ’ tevéken ysége

A vagyonfelügyelő feladata a hitelezői érdekek védelme, ezen nézőpont alap
ján folyamatosan figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek 
keretében:

- áttekinti az adós vagyoni helyzetét, erről tájékoztatást ad a hitelezőknek,
- jóváhagyja az adós vagyoni jellegű újabb kötelezettségvállalásait, ha azok a 

fizetési haladékkal egyetértő hitelezők által meghatározott összeget megha
ladják,
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- felhívja az adóst követeléseinek érvényesítésére és ellenőrzi annak végre
hajtását,

- felügyeletet gyakorol a vagyon felett: bíróság előtt megtámadhatja az egy 
éven belül kötött szerződést, ha az elidegenítés, kötelezettségvállalás ingye
nes volt, vagy ha az adós harmadik személy javára feltűnően nagy értékkü
lönbözettel kötött visszterhes szerződést.

A vagyonfelügyelő hagyja majd jóvá a következő pontban tárgyalt egyezségi 
eljárás nyomán kötött csődegyezséget is. A vagyonfelügyelő díját és igazolt 
költségeit az adós viseli.

(5) E g yezség i e ljárás

Az egyezség arra irányul, hogy az adós és hitelezői egyezségre jussanak abban, 
hogyan lehetne újjászervezni a vállalatot és ehhez a hitelezők részéről milyen 
további támogatás szükséges.

Az adós köteles a fizetőképesség helyreállítására vagy megőrzésére alkalmas 
kibontakozási programot és a hitelezőkkel megkötendő egyezségi javaslatot 
készíteni. Az adós az egyezség létrehozása érdekében kérheti az érdekképvise
letek közreműködését is.

A fizetési haladék tartama alatt egyezségi tárgyalást kell tartani, erre a hitele
zőket és a vagyonfelügyelőt is meg kell hívni. Ha a tárgyalás nem vezet ered
ményre, a fizetési haladék tartama alatt több tárgyalás is tartható.

Az egyezség keretében az adós tartozásait annak hitelezői vagy harmadik sze
mélyek átvállalhatják, az adós vagyonában tulajdont szerezhetnek, kötelezett
ségeiért kezességet vállalhatnak. A csődegyezség hatálya alatt, a csődegyezség 
részét képező követelések tekintetében felszámolási eljárást az adóssal szem
ben csak akkor lehet kezdeményezni, ha az a fizetési kötelezettségét az egyez
ség ellenére nem teljesítette. Az egyezségnek tartalmaznia kell egyik oldalról 
az adós feladatait, másik oldalról a hitelezőknek a talpra állításhoz nyújtott tá
mogatását:

a) a hitelezők által elfogadott programot, a végrehajtás és ellenőrzés módját;
b) a teljesítési határidők esetleges módosítását, a hitelezők követeléseinek el

engedését vagy átvállalását, illetve mindazt, amit az adós és a hitelezők az 
adós fizetőképességének helyreállítása vagy megőrzése érdekében szüksé
gesnek tartanak.

Az egyetértést megadottnak kell tekinteni, ha a csődeljárás kezdő időpontjában 
lejárt hitelezői követelések jogosultjainak több mint a fele, és a le nem járt hi
telezői követelések jogosultjainak több mint egynegyede egyetért a fizetési ha
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ladék igénybevételével, feltéve, hogy ezeknek a hitelezőknek az összes követe
lése eléri az összes hitelezői követelés kétharmadát. Az így megkötött egyezség 
viszont az összes hitelezőre érvényes - azokra is, akik nem járultak hozzá az 
egyezségi ajánlathoz, vagy nem vettek részt annak megkötésben. Ez az egyez
ség ugyanakkor az utóbbiakra vonatkozóan nem állapíthat meg kedvezőtlenebb 
feltételeket, mint azokra, akik megadták a hozzájárulást.

(6) A csődeljárás befejezése
Az egyezségi tárgyalás eredményét az adós legkésőbb a fizetési haladék lejár
tát követő 3 napon belül köteles bejelenteni a bíróságnak. Ehhez mellékelni 
kell az egyezségi tárgyalás eredményét, az egyezségi megállapodást is (ha sike
rült az egyezség). Ha az egyezség a törvényes feltételeknek megfelel, a bíróság 
az eljárást befejezettnek nyilvánítja, és ezt közzéteszi a Cégközlönyben.

Ha nem jött létre egyezség, a bíróság az eljárást megszünteti és — ha van erre 
irányuló kérelem -  elrendeli a felszámolási eljárás lefolytatását.

10.5 Vállalatok megszűnése

A korábbiakból már egyértelműen kiderült, hogy -  a társadalmi felelősségen 
túl -  a vállalkozásoknak egyaránt meg kell felelniük a létesítésükkel, elhelye
zésükkel, működésükkel kapcsolatos különböző jogszabályi előírásoknak, és a 
piac, illetve a tulajdonosok által eléjük állított versenyképességi, jövedelmező
ségi követelményeknek. Ha az adott gazdálkodó szervezet nem képes megfe
lelni ezeknek az elvárásoknak, egyetemes érdek a vállalat megszűntetése. A 
társadalom, a környezet, illetve a piac többi szereplője védelmében meg kell 
akadályozni azoknak a szervezeteknek a további fennmaradását, amelyek nem 
felelnek meg a minimális környezeti előírásoknak, illetve másik oldalról a tu
lajdonosoknak az érdeke az, hogy megszüntessék azokat a vállalkozásokat, 
amelyek nem teljesítik a minimális tulajdonosi, befektetői elvárásokat.

A következőkben a társasági törvényben meghatározott megszűnési okokat mu
tatjuk be (és csak jelezzük, hogy a megszüntetésnek ezen belül és ezen kívül is 
számtalan oka lehet még).

A z eg yén i vá lla lk o zá s m egszű n ése

Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha:

a) az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja;
b) az igazolványt az illetékes jegyző visszavonta;



258 10. Átalakulás, csőd, felszámolás

c) az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti.

Az egyéni vállalkozó özvegye, örököse, törvényes képviselője ugyanakkor -  ha 
megfelel a törvényben előírt feltételeknek -  a vállalkozó elhalálozása, illetőleg 
cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított három hónapon belül, 
a jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást.

Az előző b) esetben az egyéni vállalkozótól a jegyző vissza kell, hogy vonja az 
igazolványt, ha a vállalkozás már nem felel meg a korábban (az alapításnál) 
bemutatott minimális feltételeknek:

a) olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná;
b) a működéshez szükséges, előírt követelményeknek nem felel meg vagy a 

hatósági engedélyt nem tudja felmutatni, és az illetékes jegyző, illetőleg ha
tóság felszólítása ellenére ennek meghatározott határidőn (alapesetben 30 
napon) belül nem tesz eleget;

c) az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes ha
tóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a 
bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek nem tett ele
get,

A gazdasági társaság, szövetkezet megszűnése (a szabályok hasonlóak, érte
lemszerűen azonosak, ezért itt a vállalat fogalom alatt mindkét társas vállalko
zási típust egyaránt értjük)

A vállalat a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Ezen belül jogutóddal szűnik meg a társaság (mint azt a korábbiakban már tár
gyaltuk) társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együtt: átalakulás) ese
tén.

Jogutód nélkül szűnik meg a vállalat, ha

a) az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, 
vagy más megszűnési feltétel megvalósult;

b) a vállalat legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnését:
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c) a tagjainak száma egyre, illetve a törvényben meghatározott szám alá csök
ken3, és ezt hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem módosítják;

d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja:
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A szövetkezet, gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tarto
zások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok, részvényesek között az 
általuk a ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulá
sok alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Az egyesülés 
jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyont egyenlő arányban, ha pedig vagyoni hozzájárulást teljesítettek - a tár
sasági szerződés eltérő rendelkezései hiányában -, a tagok vagyoni hozzájárulá
sa arányában kell felosztani.

A következőkben azokat az eljárásokat mutatjuk be, amelyeket a kényszerűen 
bekövetkező vagy önként eldöntött megszűnések esetén kell követni.

10.6 A felszámolási eljárás

A felszámolás lényege a vállalat -  jogutód nélküli -  megszűntetése: ha már 
láthatóan nincs esély a vállalat talpra állítására, vagy a csődeljárás során a vál
lalat ezt az esélyt nem tudta kihasználni, a vállalatot minél előbb ki kell vonni a 
piacról, hogy ne termeljen újabb veszteségeket, ne zavarja a piac többi szerep
lőjét, és a hitelezők - legalább részben - érvényesíthessék követeléseiket.

A felszámolási eljárás során is van még helye az egyezségnek. Ha ennek ered
ményeként megszűnik a fizetésképtelenség (biztosítható a vállalat talpra állá
sa), és az egyezség megfelel a jogszabályi előírásoknak, a bíróság jóváhagyja 
az egyezséget és megszünteti a felszámolási eljárást.

Szőkébb - elsősorban tulajdonosi, illetve hitelezői szempontból vett - értelem
ben a felszámolás célja és lényege a fennálló követelések behajtása és a vagyon

3 Ha a betéti társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság 
az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő ha
táridő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerző
dése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés 
törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.
Ha a Kft tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egy
személyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven 
belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra 
kell módosítani
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értékesítése abból a célból, hogy likviddé váljon a vállalat vagyona, és minél 
nagyobb összeg álljon rendelkezésre a hitelezői követelések kiegyenlítésére. A 
felszámoló ezért felméri a felszámolandó vállalat vagyoni helyzetét és a köve
teléseket, azokat felülvizsgálja, befejezi a gazdasági tevékenységet, behajtja az 
adós követeléseit és az elérhető legjobb feltételekkel, nyilvános eljárás során 
értékesíti a felszámolandó vállalat vagyonát. Az így realizált forrás jelenti a hi
telezői követelések fedezetét: ennek hitelezők közötti felosztásáról - a törvény
ben előírt kötelező sorrendiséget figyelembe véve - a felszámoló javaslata alap
ján a bíróság dönt.

A vállalat jogutód nélküli megszüntetésére természetesen nemcsak akkor ke
rülhet sor, ha az már fizetésképtelenné vált. A tulajdonosok ezt megelőzően is 
dönthetnek úgy, hogy megszüntetik az adott vállalkozást, kivonják az abba fek
tetett tőkét és azt más formában hasznosítják. Ennek a sajátos esetnek a termi
nológiai, jogi megkülönböztetésére szolgál - a felszámolással szemben - a vég- 
elszámolás kategóriája. Végső soron itt is felszámolnak egy vállalkozást, de ez 
egy sajátos, sok szempontból egyszerűbb esetet jelent a piaci szereplők számá
ra, mert a hitelezők követeléseinek fedezete biztosított. (Ha a tervezett végel
számolás során ennek ellenkezője derülne ki, végelszámolás helyett felszámo
lásra kerül sor.)

A fe ls zá m o lá s  e ljá rá s i fo lya m a ta :

(1) A  fe ls zá m o lá s  m eg in d ítá sa

Az adós fizetésképtelensége esetén a felszámolási eljárás

-  az adós, a hitelező, a végelszámoló kérelmére,
-  a cégbíróság, illetve bíróság értesítése alapján folytatható le.

Ha egyszerre kéri az adós a csődeljárás, és a hitelező a felszámolási eljárás le
folytatását, a bíróság a felszámolási kérelemről értesíti az adóst, de először a 
csődeljárás megindítását rendeli el, a felszámolásra csak ennek eredménytelen
sége esetén kerül sor.

Az adós a vezető testület előzetes egyetértésével (a munkavállalói érdekképvi
seletek tájékoztatása mellett) kérheti a bíróságtól a vállalat felszámolását, ha 
nem kíván a csődeljárás adta lehetőséggel élni. Az ellene indított felszámolási 
eljárás során viszont tartozásai kiegyenlítésére -  ha van remény, hogy ezalatt 
visszaszerzi fizetőképességét -  legfeljebb 30 napos haladékot kérhet. (Ennek 
lejárta előtt a bíróság nem állapíthatja meg a fizetésképtelenséget.)

Ha a felszámolást a hitelező kezdeményezi, közölnie és bizonyítania kell a tar
tozás jogcímét, esedékességét és azt, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelen
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nek. A bíróság erről értesíti az adóst, akinek 8 napon belül kell nyilatkoznia ar
ról, hogy elismeri-e a követelést. A fizetésképtelenség elismerése esetében be 
kell jelenteni a bíróságnak a számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét és a 
számlák számát. Ha nem nyilatkozik, a bíróság a fizetésképtelenség tényét vé
lelmezi. (A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a bíróság, ha azt nem az 
arra jogosult terjesztette elő; ha tart a moratórium; ha nem pótolták az előter
jesztés hiányosságait; ha hiányzik a vezető testület egyetértése.) Ha az adós vi
tatja a követelést, akkor a bíróság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján, a 
polgári perrendtartás szerint vizsgálja a fizetésképtelenség fennállását.

(2) A felszámolás elrendelése, a felszámoló kijelölése
A megfelelő kérelem alapján a bíróság 60 napon belül megvizsgálja és végzés
sel megállapítja a fizetésképtelenség tényét vagy ennek ellenkezőjét, ezzel 
vagy megszünteti az eljárást, vagy -  indokolt esetben, a 30 napos haladékot is 
figyelembe véve -  elrendeli a gazdálkodó szervezet felszámolását és egyúttal 
kijelöli a felszámolót.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha

a) korábban nem vitatott vagy elismert tartozását a fizetési felszólítás kézhez
vételétől számított 15 napon belül megfelelő indokkal nem vitatta és nem is 
egyenlítette ki, vagy

b) a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tar
tozását nem egyenlítette ki, vagy

c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem tel

jesítette.

A hitelező a felszámolás kezdő időpontjáig kezdeményezheti, hogy a bíróság 
az adós gazdálkodásának felügyeletére a felszámolói névjegyzékből ideiglenes 
vagyonfelügyelőt rendeljen ki. A bíróság ennek haladéktalanul eleget tesz, ha

a) valószínűsíthető, hogy a hitelező követelésének későbbi kielégítése ve
szélyben van,és

b) a követelésének létrejöttét, nagyságát és lejártát megfelelő okirattal igazol
ja, továbbá

c) az ideiglenes vagyonfelügyelő díját előlegezi és a kérelem benyújtásával 
egyidejűleg bírósági letétbe helyezi.

Az adós gazdálkodó szervezet vezetője ezt követően a gazdálkodó szervezet 
vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulásával
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köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést. Az ideiglenes va
gyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával folyamato
san figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, illetve az adós 
vagyoni helyzetét.

Az ideiglenes vagyonfelügyelő megbízatása a felszámolás kezdő időpontjáig 
vagy a felszámolási eljárás megszüntetéséig tart. A bíróság azonban az ideigle
nes vagyonfelügyelő kirendelését végzéssel megszünteti, amennyiben az adós 
megfelelő biztosíték nyújtásával igazolja, hogy a hitelező követelésének kielé
gítése nincs veszélyben. Az ideiglenes vagyonfelügyelő díját a felszámolás el
rendelése esetén az adós, a felszámolási eljárás megszüntetése esetén a hitelező 
viseli.

A bíróság a Cégközlönyben teszi közzé a felszámolási eljárás megindítását. Ez 
rendkívül fontos információ az üzleti partnerek számára: értesít a felszámolás 
megkezdéséről, annak időpontjáról, a felszámoló személyéről stb. A felszámo
lás elindítása egyrészt fokozott óvatosságra és a felszámolandó céggel kapcso
latos üzleti tervek átalakítására kényszeríti az érintett partner vállalatokat. A 
közzététel másrészt felhívást jelent a hitelezőknek, hogy követeléseiket 40 na
pon belül jelentsék be a felszámolónak. (Ha a bejelentés 40 napon túl, de egy 
éven belül történik meg, a felszámoló csak nyilvántartásba veszi a követelést, 
annak kielégítésére csak akkor kerül sor, ha az egyéb követelések teljesítése 
után marad még rá fedezet.) A közzététel tartalmazza a bírósági Gazdasági Hi
vatal által kezelt elkülönített számlának a számát, ahova a hitelezők a követelé
seik egy százalékának megfelelő pénzösszeget letétbe kell, hogy helyezzék.

A felszámolás megkezdésének időpontjához fontos jogkövetkezmények kap
csolódnak:

-  megszűnnek az alapítói jogok;
-  a vagyonnal kapcsolatban jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet;
-  a cég nevébe be kell írni a „felszámolás alatt” (f.a.) toldalékot;
-  valamennyi tartozás lejárttá válik (de felszámítható a szerződéses kamat, 

illetve a kiegyenlítésig vagy legkésőbb a felszámolási zárómérleg elkészí
téséig késedelmi kamat és késedelmi pótlék);

-  megszűnik az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog, de nem szűnik 
meg az egyéb vagyontárgyakon levő végrehajtási jog;

-  a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos követelést ezután már 
csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni;

-  a vagyontárgy értékesítésével megszűnik az adós ingatlanán és egyéb ér
téktárgyain fennálló visszavásárlási, vételi- és zálogjog,
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-  a hitelező vagy felszámoló 90 napon belül megtámadhatja az egy éven be
lül kötött, ingyenes vagy aránytalan kötelezettséget vállaló szerződést;

-  a felszámoló jogosult az érvényes szerződéseket felmondani (kivéve a ter
mészetes személyekkel kötött bérleti szerződést és a kollektív szerződést);

-  a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat. A szövetkezet foglalkozta
tási kötelezettsége megszűnik, a felszámoló felmondhatja a munka
megállapodást.

(3) A fe ls zá m o lá s  fo ly a m a ta

(3 .1) A z  adós k ö te leze ttség e i

A felszámolás alatt álló vállalat 45 napon belül köteles -  a felszámolás meg
kezdése előtti napra vonatkozóan -  záróleltárt, éves beszámolót, adóbevallást, 
zárómérleget készíteni és azt átadni a felszámolónak, illetve az adóhatóságnak. 
Iratjegyzéket kell összeállítani a nem selejtezhető, titkos iratokról. Informálni 
kell a felszámolót a folyamatban lévő ügyekről, jogügyletekről és kötelezett
ségvállalásokról. Nyilatkozni kell arról, hogy maradt-e fenn olyan környezeti 
kár, amelyből bírság, kártérítési vagy helyreállítási kötelezettség származik. 
Haladéktalanul tájékoztatni kell az alkalmazottakat, a szövetkezet tagjait, illet
ve a munkavállalói érdekképviseleteket.

A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti 
a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet ve
zetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetés- 
képtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladata
ikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a 
környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben 
meghatározott mértékben csökkent. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői 
előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem 
lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket

(3.2) Hitelezői választmány
A felszámoló -  a kezdést követő 90 napon belül -  köteles összehívni a nyilván
tartásba vett hitelezőket egy hitelezői választmány létrehozása céljából. A vá
lasztmány célja és hatásköre ugyanaz, mint a csődeljárás során (vagyis a hite
lezők érdekeinek védelme). A felszámoló legalább 15 nappal megelőzően tájé
koztatja a választmányt az általa megkötendő - a mindennapi gazdálkodás körét 
meghaladó - szerződésekről, a hatályos szerződések felmondásáról, valamint 
készleteinek selejtezéséről
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A választmány a bíróság előtt kifogással élhet a felszámoló jogszabálysértő 
vagy a felek érdekeit sértő intézkedése ellen. (Erre egyébként joga van minden 
egyes hitelezőnek és magának a felszámolandó vállalatnak is.)

(3 .3) E g yezsé g i e ljárás

Egyezségi eljárásra a hitelező és az adós között a felszámolási eljárás során a 
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap letelte után, a záró
mérleg benyújtásáig bármikor lehetőség nyílik. Eltérően azonban a csődeljá
rásban írtakkal, ez a szerződés kizárólag a bíróság előtt és annak jóváhagyásá
val köthető. Akik nem jelentkeztek be hitelezőként az eljárásba, egyezségkötés 
esetén nem érvényesíthetik az adóssal fennálló követelésüket. Az egyezség 
előkészítésénél és megkötésénél az adós gazdálkodó szervezetet megillető jo
gokat a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve gyakorolja.

Az egyezségi eljárást az adós kezdeményezi, és ezzel egyidejűleg az adós ki
bontakozási programot és egyezségi javaslatot készít. Ennek alapján, az adós 
kérelmére, 60 napon belül a bíróság tűz ki egyezségi tárgyalást. Ezen részt vesz 
az adós és az egyezségre jogosult hitelezők mellett a felszámoló is.

Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a 
hitelezők megállapodhatnak a tartozások

a) kielégítésének sorrendjében,
b) teljesítési határidejének módosításában,
c) kielégítésének arányában és módjában, továbbá
d) mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása érdeké

ben vagy egyébként szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek 
növekedését eredményező intézkedésekre.

Az egyezség feltétele az, hogy a tartozások kiegyenlítésénél említett minden 
hitelezői csoportban (kivéve az 1. és 3. csoportot, ld. később, a felszámolás be
fejező eljárásánál) a hitelezők legalább fele hozzájáruljon ehhez, feltéve, hogy 
az összkövetelés 2/3 részével rendelkeznek. Ez ún. kényszeregyezséget jelent, 
mert az egyezség ekkor minden hitelezőre érvényes lesz.

Ha az egyezség eredményeként megszűnik a fizetésképtelenség és az egyezség 
megfelel a jogszabályoknak, a bíróság jóváhagyja az egyezséget és megszünteti 
a felszámolási eljárást, ezt közzéteszi a Cégközlönyben és értesíti az érintett 
szerveket.
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(3 .4) A fe ls zá m o ló  eljárása

A felszámoló a felszámolandó gazdasági szervezettől függően annak alapítóját, 
legfőbb szervét, a küldöttgyűlést, a közgyűlést stb. tájékoztatja arról, hogy kik 
és milyen összegre nyújtottak be hitelezői igényt, azokat a felszámoló elfogad- 
ta-e és hova sorolta be. Tájékoztatást ad a felszámolás várható költségeiről és a 
tartásdíj jellegű követelések összegéről is.

A hitelezők védelme érdekében köteles a felszámoló az egyes ügyletek megkö
tése előtt 15 napon belül tájékoztatni a hitelezői választmányt az általa megkö
tendő és a mindennapi gazdálkodást körét meghaladó szerződésekről, a hatá
lyos szerződések felbontásáról és a készletek selejtezéséről. A választmány er
re 8 napon belül észrevételt tehet.

A felszámoló felméri a felszámolandó vállalat vagyoni helyzetét és a követelé
seket, azokat felülvizsgálja, az érdekeltekkel egyezteti, a vitatható igényeket 
elbírálásra átadja a bíróságnak. 90 napon belül mind a hitelező, mind a felszá
moló bíróság előtt megtámadhatja azokat az egy éven belül kötött szerződése
ket, amelyek tárgya ingyenes elidegenítés vagy kötelezettségvállalás, vagy 
harmadik személy javára feltűnően aránytalan kedvezményt biztosít.

A felszámoló költségtervet és időbeli ütemtervet készít a gazdasági tevékeny
ség ésszerű befejezésére, a tárgyi eszközök állagmegóvására, a létszám leépíté
sére. (Indokolt esetben ezt a hitelezők a bíróság előtt megtámadhatják.) Ezt 
megalapozandó a felszámoló köteles nyitó felszámolási mérleget készíteni.

A felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat. Köteles gondoskodni a vagyon 
megóvásáról, a környezet-, természet- és műemlékvédelmi követelmények be
tartásáról. Behajtja az adós követeléseit és az elérhető legjobb feltételekkel, 
nyilvános eljárás, kötelezően pályázat vagy árverés útján értékesíti a felszá
molandó vállalat vagyonát. Ezt a felszámolás közzétételétől számított 120 na
pon belül meg kell kezdeni.

Ha az értékesítés során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénz 
folyt be (vagy a felszámolás kezdetétől eltelt egy év), a felszámoló közbenső 
felszámolási mérleget készít. Ennek alapján - tartalékolva a felszámolási költ
ségekre, vitás hitelezői igények fedezetére - részben vagy egészben kielégíti a 
bírósági határozaton alapuló, illetve nem vitatott követeléseket. A hitelezői vá
lasztmány véleményét csatolva a mérleget benyújtja a bíróságra, amely ennek 
elfogadásáról 30 napon belül dönt. A döntésről a felszámoló tájékoztatja az 
összes hitelezőt.

A felszámolás befejeztével a felszámoló felszámolási zárómérleget, záró adó
bevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít.
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(4) A fe ls zá m o lá s  befe jezése

A zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a bíróság 30 napon belül meg
küldi a hitelezőknek, akik ugyancsak 30 napon belül azzal kapcsolatban kifo
gással élhetnek. Erről a bíróság külön tárgyaláson határoz (de itt már nincs to
vábbi fellebbezési lehetőség).

A vagyon felosztása során a törvény a tartozások kielégítésénél szigorú kötele
ző sorrendet állapít meg. Ez azt jelenti, hogy először a rangsorban előbb állók 
követeléseit elégítik ki, az utána soroltak csak akkor részesednek a felosztható 
vagyonból, ha marad még fedezet követeléseik teljesítésére. Ha teljes kompen
zálásukra nem marad elégséges forrás, követeléseik arányában részesednek. 
(Az utánuk rangsoroltaknak pedig értelemszerűen nincs már lehetőségük köve
telésük megszerzésére.)

A tartozások kiegyenlítésének kötelező sorrendje:
1) a felszámolás költségei,

a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások és az ezeket 
terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség;

b) a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének 
ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megóvásával, megőrzésével 
kapcsolatos költségek,;

c) a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos 
igazolt költségek;

d) az adóst terhelő, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott 
támogatás;

e) a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdál
kodó szervezetet terhelő költségek;

f)  az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcso
latos költségek;

g) a felszámoló díja
2) a felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított 

követelések a zálogtárgy értékének erejéig,
3) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék 

stb., amely a jogosultat élete végéig megilleti,
4) a magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így 

különösen a szavatossági vagy jótállási kötelezettségek), a kis- és 
mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése,
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5) a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj tarto
zások, az adók és adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő 
állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak,

6) egyéb követelések,
7) a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű 

tartozás,
8) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet tagja, veze

tő tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli, valamint 
az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet, továbbá az adós 
ingyenes szerződései alapján fennálló követelések.

A zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján a bíróság végzéssel határoz 
a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének ki
elégítéséről és a bankszámlák megszüntetéséről, valamint kötelezi a felszámo
lót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg dönt a fel
számolás befejezéséről és az adós vállalat megszüntetéséről, amit közzétesz a 
Cégközlönyben.

A követelések teljesítése után fennmaradt vagyon
-  a jegyzett tőkén belül a vagyonjegy arányának megfelelő részét a vagyonje

gyek tulajdonosai között,
-  szövetkezet esetében (a közgyűlés határozata alapján) a tagok között,
-  a gazdasági társaság tulajdonosai között a végelszámolási eljárás szerint ke

rül felosztásra.

A MiZo Rt. esete a hazai felszámolások közül egyedi esetnek számít, mivel majdnem 
minden „követelő” a pénzéhez jutott. A felszámolás alatt nyereségesen működött. 
Miért volt akkor szükség a cég felszámolására?

Kifizetik a MiZo hitelezőit

Ma megkezdődik a MiZo-Baranyatej Rt. hitelezőinek kifizetése, s ezzel lezárni a pé
csi központú cég felszámolási eljárása. A tejtermelők követelésük 47 százalékát kap
ják meg, az adóhivatal, valamint a pénzintézetek jelzálogjoggal biztosított hitele tel
jes mértékben megtérül mondta lapunknak Varga Jenő, a MiZo felszámolásával 
megbízott Vectigalis Rt. vezetője. A pénz két héten belül megjelenik a hitelezők 
számláján.
A MiZo-Baranyatej felszámolási eljárása 2000 februárjában kezdődött. A Pécsett, 
Csornán és Kecskeméten üzemet működtető társaság kilenc megye több ezer terme
lőjétől vásárolt tejet, éves árbevétele meghaladta a 20 milliárd forintot. A hazai tej
piac 13-14 százalékát birtokló cég adóssága több mint 7 milliárdra nőtt.
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A Vectigalisnak sikerült életben tartani a MiZót. A felszámolás alatt a cég nyereség
gel működött, új termékekkel jelentkezett, s megőrizte piaci részesedését. A tejipari 
multik érdeklődését is felkeltő MiZo eszközeit és készleteit végül egy privatizált ál
lami gazdaságok cégeiből álló konzorcium vette meg 2002 májusában 6,9 milliárd 
forintért. (Mára a volt MiZo-vagyon működtető Uj-MiZo Rt. a Dalmand Rt. irányítá
sa alá került.) Tavaly júliusban az új tulajdonos birtokba vette a MiZót, s a Vectigalis 
elkészítette a felszámolás mérlegét. Az ezt követő jogi procedúra idén februárban fe
jeződött be, amikor a bíróság a felszámolási eljárás megszüntetéséről hozott végzést, 
amely a napokban emelkedett jogerőre.

Népszabadság, 2003. 04. 22 

E g yszerű síte tt fe ls zá m o lá s

Ez a felszámolási eljárás sajátos esetét jelenti: a felszámoló akkor kérheti a bí
róságtól az egyszerűsített eljárás lefolytatását, ha a vagyon a várható felszámo
lási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, a könyvvezetés 
hiányosságai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan.

A bíróság ekkor 15 napon belül végzésben elrendeli az adós vagyonának, illet
ve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását, valamint az 
adós megszüntetését és a felszámolás közzétételét a Cégközlönyben.

10.7 A végelszámolás

A cég saját elhatározásából bekövetkező, jogutód nélkül történő megszűnése 
esetén végelszámolásnak van helye. Itt egy olyan szituációra kell gondolni, 
amikor a vállalkozás nem fizetésképtelen, ezért nincs törvényi kényszer a fel
számolásra, de a tulajdonosok mégis úgy döntenek, hogy -  a gazdaságosság 
csökkenése, jobb befektetési lehetőség felmerülése stb. miatt -  jogutód nélkül 
megszüntetik a gazdálkodó szervezetet.

Az eljárás sok szempontból azonos a korábbiakban bemutatott felszámolással, 
ugyanakkor egyszerűbb is, hiszen nincs szükség pl. a hitelezők érdekeinek vé
delmére, bírósági eljárásra, egyeztetésre. Ezt a célt csak egy fontos kikötés 
szolgálja: ha a végelszámolás eredményeként felszabaduló vagyon nem ele
gendő a hitelezők követeléseinek kielégítésére, a vállalat vezetője köteles elin
dítani a felszámolási eljárást.
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A .) A  végelszám olás^  fo n to sa b b  lépései:

(1) D ö n tés  a  m eg szü n te té srő l

A gazdálkodó szervezet vezető testületé, tulajdonosa dönt a vállalkozás jog
utód nélküli megszüntetéséről, kinevezi a végelszámolót (általában a vállalat 
menedzserei közül, de lehet más személy is). A végelszámoló ennek megfelelő 
kérelemmel fordul a Cégbírósághoz, az pedig megindítja a végelszámolási eljá
rást és ezt közzéteszi a Cégközlönyben (aminek ugyanaz a funkciója, mint a 
felszámolás esetében).

(2) A vég e lszá m o ló  m u n kája

A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbíza
tása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti 
joggal rendelkező vezető tisztségviselőiének a végelszámoló minősül. A végel
számoló kötelessége, hogy a végelszámolásról értesítse az illetékes szervezete
ket (földhivatal, adóhatóság, társadalombiztosítás, munkaügyi központ stb.) és 
a számlavezető pénzintézetet, valamint a munkavállalókat és azok érdekképvi
seleti szervezeteit. A hitelezőknek most is 40 napon belül kell bejelenteniük 
követeléseiket. A végelszámoló ezt 30 napon belül vitathatja.

A végelszámolás kezdő időpontját követő negyvenöt napon belül a cég korábbi 
vezető tisztségviselője a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít, tájékoz
tatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről, illetve haladéktalanul tájé
koztatja a munkavállalókat, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot a végelszá
molás megindításáról.

A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követe
léseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit tel
jesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése 
után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy ter
mészetben felosztja és a cég működését megszünteti. A végelszámolás alatt 
gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő va
gyon megőrzéséről. A munkaszerződéseket nincs joga azonnali hatállyal fel
mondani.

Ha a végelszámolás előre láthatóan hosszabb ideig tart, a társaság legfőbb 
szerve minősített többséggel meghozott határozatával a cég gazdasági tevé
kenységének ideiglenes és korlátozott folytatását rendelheti el, ha ezt az eset

4 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo
lásról
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összes körülményeit tekintve az ésszerű gazdálkodás követelményei megköve
telik. Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végel
számoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészí
teni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltünte
tésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll.

A végelszámolás befejeztével (de legfeljebb 3 év elteltével), a végelszámoló 
összeállítja a végelszámolási nyitó mérleget és adóbevallást, elkészíti a va
gyonfelosztási javaslatot.

(3) M eg szü n te tés

A gazdálkodó szervezet vezető testületé a végelszámoló javaslata alapján dön
tést hoz a vagyon felosztásáról, a végelszámoló és a vezető testületek felmenté
séről. Erről a végelszámoló értesíti a Cégbíróságot, amely ennek alapján törli a 
gazdálkodó szervezetet a Cégjegyzékből, a jogutód nélküli megszüntetést köz
zé teszi a Cégközlönyben.

Havonta hatszáz céget számolnak fel
Sok vagyontalan céget számolnak fel, így egyre több felszámoló nem jut időben a 
pénzéhez. A Fővárosi Bíróság által kezelt alapban sincs elegendő pénz a tartozások 
rendezésére. Igaz, a felszámolt MiZo félmilliárdos befizetése most javíthat a helyze
ten. A fizetésképtelenség miatt indított eljárások száma az első negyedévben három
ezerre csökkent, a felszámolási eljárások száma viszont tovább nőtt. A felszámolt 
MiZo Rt. a múlt héten befizetett 503 millió forintot a Fővárosi Bíróság (FB) kezelé
sében lévő díjkiegészítési számlára. Ebből a pénzből az FB ki tudja fizetni a 
felszámolócégek felé fennálló, másfél éve halmozódó tartozását. Ebből az alapból 
fedezik azokat a felszámolói díjakat, amelyekre az eljárás alá vont cégek vagyona 
nem nyújt fedezetet.
Az elmúlt időszakban kevés befizetés érkezett a cégektől, a felszámolóktól és a bíró
ságoktól a számlára, miközben egyre szaporodtak a vagyontalan cégek felszámolá
sai. Az érvényes szabályok szerint a felszámolás befejezését követő 15 napon belül 
kellene teljesíteni a felszámolói igényeket. A kifizetések másfél éves csúszásba ke
rültek, a díjkiegészítési számla forgalmi egyenlegén mintegy 80 milliós hiány képző
dött.
Kevesebb végelszámolási, több felszámolási eljárás
A gazdaság stabilizálódását jelzi, hogy a fizetésképtelenség miatt indított eljárások 
száma évek óta, ha kismértékben is, de csökken. Két éve március végéig összesen 
mintegy 3300 felszámolási, végelszámolási és csődeljárás kezdődött. Tavaly körül
belül 3200, idén pedig már csak alig több mint háromezer ilyen procedúra vette kez
detét az első három hónapban.
A fizetni nem tudó vállalkozások a csődvédelmet továbbra is csak rendkívül ritkán 
választják. Idén három hónap alatt mindössze nyolc csődeljárás kezdődött, tavaly 
négy, két éve 13 esetben kértek a fizetni nem tudó társaságok csődvédelmet. Az első
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negyedévben indított végelszámolási eljárások száma - bár két év alatt kétharmadára 
csökkent - még mindig meghaladja az ezret.
A felszámolások száma viszont évek óta emelkedik, noha az összes ügyszám csök
ken. Idén március végéig 1868 ilyen eljárás kezdődött - derül ki a Creditreform Ma
gyarországi Hitelezővédelmi Szövetség legújabb adataiból. Ez öt százalékkal több a 
tavalyinál, és csaknem harminc százalékkal haladja meg a két évvel ezelőttit. Akkor 
az első negyedévben a felszámolási eljárások száma az 1500-at sem érte el.

Napi Gazdaság 2003. május 15.

B. )  E g ysze rű síte tt végelszám olás

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végelszámolásának cégbejegyzé
se egyszerűsített módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjá
tól számított százhúsz napon belül a végelszámolást befejezi. A végelszámoló 
feladata és joga ebben az egyszerűsített esetben ugyanaz, mint a „normál” vég- 
elszámolás esetében, csak feladatát egyszerűbben és főleg gyorsan képes elvé
gezni. A gyorsaság egész odáig terjed, hogy a cég a végelszámoló személyét a 
végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbí
róságnak, amely ezt követően rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételé
ről, utalva ugyanakkor arra is, hogy a végelszámolás egyszerűsített módon 
folyt le.

Nem oldható meg ilyen egyszerűen, vagyis a végelszámolásra vonatkozó álta
lános szabályok szerint kell eljárni akkor, ha a végelszámoló

a) a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve
b) a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy
c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás fo

lyamatban léte alatt lejárt. Az áttérés időpontja a kérelem benyújtásának 
napja.

C. )  K én yszer- vég elszám olás

Ennek a megoldásnak az a célja, hogy egy idő után ne lehessen tovább nyújtani 
a végelszámolási folyamatot, mert az ezzel együtt járó átmeneti jelleg, bizony
talanság semmiképp sem érdeke a piac más szereplőinek.

Ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűnt
nek nyilvánítja, akkor ezzel kényszer-végelszámolást rendel el. Kényszer
végelszámolásra kerül sor akkor is, ha az anyagi jogszabályok szerint a cég 
jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, illetve, ha a cég a 
végelszámolást három éven belül nem fejezte be, vagy az egyszerűsített végel
számolás eredménytelenségét követően nem tért át a végelszámolás általános 
szabályaira.
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Ebben az esetben is alkalmazni kell a végelszámolás szabályait, de csak úgy, 
csak azokat, amelyek a gyors és végleges megoldást segítik. A kényszer
végelszámolás során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a végelszámo
lási eljárás alatti működtetéséről, illetve a végelszámolási eljárás megszünteté
séről. A végelszámolás kezdő időpontját követően a cég szervei nem hozhatnak 
a végelszámolás céljával ellentétes döntéseket. A cégbíróság nem dönthet a 
jogerősen elrendelt kényszer-végelszámolás megszüntetéséről. A kényszer
végelszámolást - ha arra a cég által elhatározott végelszámolást követően kerül 
sor - a jogerős elrendelésétől számított egy éven belül be kell fejezni. A cégbí
róság a határidőt a végelszámoló kérelmére indokolt esetben egy alkalommal 
hat hónappal, illetve ha peres eljárás van folyamatban, e per jogerős befejezé
séig meghosszabbíthatja. Ha a kényszer- végelszámolás során felszámolási el
járást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek nincs helye 
és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető 
meg.

10.8 A vagyonrendezési eljárás

Vagyonrendezési eljárást5 akkor kell lefolytatni, ha a megszüntetési eljárás le
folytatása után, a cég jogutód nélküli törlését követően, olyan vagyontárgy ke
rül elő, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa. Az eljárást a törölt cég volt 
hitelezője, volt tagja (részvényese), illetve bárki kérheti, akinek az eljárás le
folytatásához érdeke fűződik.

Ha megállapítható a megjelölt vagyontárgy megléte, és az is, hogy az a törölt 
cég tulajdonában állt, a bíróság elrendeli a vagyonrendezési eljárás lefolytatá
sát, kivéve, ha valószínűsíthető, hogy a fellelt vagyontárgy értékesítéséből be
folyó összeg az eljárás lefolytatásával felmerülő költségeket sem fedezné. Ez 
utóbbi esetben a bíróság a kérelmet elutasítja, és a vagyontárgyat a kérelmező 
(vagy kérelmezők közös) tulajdonába adja. Ha a kérelmező a vagyontárgyra 
természetben nem tart igényt, az a Ptk. szabályai szerint uratlan vagyonnak mi
nősül.

A bíróság vagyonrendezöt rendel ki, és a végzésben felhívja a törölt cég volt 
hitelezőit, illetve tagjait (részvényeseit), hogy a vagyontárgyra vonatkozó igé
nyeiket a közzétételtől számított harminc napon belül a vagyonrendezőnek je
lentsék be. Az igények bejelentését követően a vagyonrendező a vagyontárgyat

5 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo
lásról
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nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy árverés útján értékesíti, és az értékesí
tésből befolyt összeget az erre a célra nyitott elkülönített számláján helyezi el.

A vagyontárgy értékesítését követően a vagyonrendező benyújtja a bíróságnak 
a vagyonfelosztási javaslatot, a bíróság ennek alapján hozza meg a döntését. A 
vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg az eljárás költségeinek (a vagyon
rendező díjának) elszámolását követően elsődlegesen a hitelezői igények kielé
gítésére szolgál:

-  Ha a rendelkezésre álló összeg valamennyi hitelezői igény kielégítésére nem 
elegendő, a hitelezők kielégítése követeléseik arányában történik meg.

-  Ha hitelezői igényt nem jelentettek be, vagy a rendelkezésre álló összeg a hi
telezői igényeket meghaladja, az összeg felosztása a volt tagok (részvénye
sek) között a cég törlésekor fennálló részesedésük arányában történik meg.

-  Ha nem történt meg (nem sikerült) az értékesítés, a bíróság a vagyonfelosz
tási javaslatban foglaltak szerint a vagyontárgyat a jogosult tulajdonába, il
letve a kérelmezők által meghatározott arányban a jogosultak közös tulajdo
nába adja.

10.9 Összefoglalás

Ebben a fejezetben a vállalatok életútjának sajátos -  általában szükséges, elke
rülhetetlen, de nem mindig örömteli -  fázisait tekintettük át. Növekedési pályá
juk adott szakaszán a vállalatok eljuthatnak abba a fázisba, amikor a korábbi 
szervezeti keretek között már nem tud megfelelően működni, ezért váltania 
kell. Erre megvannak a törvényes lehetőségei. Ráadásul ez nem, vagy nem fel
tétlen „egyszemélyes” formaváltást jelenthet. Nemcsak egyszerűen válthat -  a 
formakényszert tiszteletben tartva -  a szervezeti típusok között, megváltoztatva 
ezzel saját maga korábbi struktúráját, hanem ennek során egyesülhet más gaz
dasági szervezetekkel, vagy akár önmaga szét is válhat több szervezetté.

Az előző, a vállalatok működését, magatartását tárgyaló részek után ebben a 
fejezetben eljutottunk ahhoz a fázishoz is, amikor a különböző okok miatt -  
önhibájából, vagy azon kívül -  bajbajutott cégek sorsáról kell dönteni.
A piacgazdaság elve ebben a tekintetben egyszerű és egyértelmű. Amíg lehet
séges, segítsük a nehézségekkel küzdő vállalkozások helyzetének rendezését -  
még ha ez áldozatokat is igényel a hitelezőktől -  mert a gazdaság egészét éri 
veszteség, ha hagyja felszámolni az egyes vállalkozásokban megtestesülő erő
forrásait, illetve a hitelezőnek is csak így -  az adós reorganizációjára, fizetőké
pességének helyreállítására irányuló eljárás eredményeként -  lehet esélye be
fektetésének, hiteleinek -  legalább részleges -  megtérülésére.
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Ezen túl -  ennek esélye nélkül -  viszont a piacgazdaság már a többi vállalko
zás, a piac egészének érdekeit helyezi előtérbe. A felszámolási eljárás és a vég- 
elszámolás a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányul, 
azzal a különbséggel, hogy felszámolással a fizetésképtelen, míg végelszámo
lással a fizetőképes gazdálkodó szűnhet meg. Alapvető különbsége a két eljá
rásnak egyebek között az is, hogy amíg a felszámolásban a hitelezői követelé
sek nem feltétlenül térülnek meg, azok kielégítésre a törvény sorrendet állapít 
meg, addig a végelszámolásban az adós valamennyi hitelezője követelését tel
jes mértékben köteles kielégíteni. A cél mindkét esetben az, hogy a tulajdono
sok és/vagy a piac értékítélete szerint már nem megfelelően működő szervezet 
minél előbb, korrekt módon, a hitelezők érdekeit szem előtt tartva szűnjön 
meg.

Mindezek végső célja pedig a születés -  megszűnés -  születés körforgásának 
fenntartása: az életképes vállalatok működjenek, az erre nem alkalmasok vi
szont ne kössenek le feleslegesen erőforrásokat. Azokból minél előbb szüles
senek új, remélhetőleg életképes vállalkozások.

Felhasznált irodalom:

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végel

számolásról.
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
A Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásokról
http://www.vallalkozas-online.hu
http://www.eletpalya.hu

http://www.vallalkozas-online.hu
http://www.eletpalya.hu


11. A piac állami szabályozása: 
versenytörvény,fogyasztóvédelem, ártörvény

Egy ország gazdaságában az állam feladata a gazdaság folyamatos működésé
hez szükséges keretfeltételek megteremtése. Mint azt az előző fejezetekben 
szemléltettük, minden gazdaságnak szüksége van törvényi szabályozásra, mivel 
a működésből adódó káros következményeket meg kell akadályozni. A 8. feje
zetben pedig a SMT modellt alkalmazva mutattuk be, hogy az állam hogyan és 
milyen módon befolyásolja a piaci struktúrát és a vállalatok magatartását. A 
gazdaságban a fogyasztók és az árukat és szolgáltatásokat kínálók között sok
szor nem érvényesül az egyenlőségen alapuló kapcsolat. Ezért a gyengébb 
egyéni fogyasztó piaci helyzetét jogi eszközökkel meg kell erősíteni. A fo
gyasztóvédelem esetében a problémát leginkább az elégtelen információ okoz
za, a fogyasztók legtöbbször nem megfelelően informáltak. A piacgazdaságok 
gyakorlata azonban azt mutatja, hogy bármely jogi előírásnál, kötelezettségnél 
hatékonyabb „szabályozó” a versenytársak léte. Ezért a verseny fenntartása, 
erősítése révén a fogyasztók jól járhatnak. Ugyanakkor a 8. fejezetben azt is 
láttuk, hogy a vállalatok természetes érdeke, hogy a versenyt kiküszöbölje, kor
látozza. Ezért a piaci verseny tisztaságának biztosítására minden piacgazdaság
ban külön hatóságot, hatóságokat hoznak létre. Ez a hatóság Magyarországon a 
Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Az Európai Unió Bizottsága az amszterdami szerződésben 1996-ban erősítette 
meg a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, és kimondta azt is, hogy a 
fogyasztóvédelem egyben hozzáadott értéket teremt. A fogyasztóvédelmi sza
bályozás önálló követelményként történő megfogalmazása egyben megterem
tette annak lehetőségét, hogy a fogyasztóvédelem prioritásai más politikákban 
is érvényesüljenek. A szerződés egyben biztosítja azt is, hogy az egyes tagál
lamok az uniós szabályozásnál szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket 
alkalmazzanak.

A törvényi szabályozás mellett a közösségi szabályoknak megfelelő részletsza
bályokat külön jogszabályok tartalmazzák. E körbe tartozók közül a tisztesség
telen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvénynek, a ter
mékfelelősségről, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénynek 
van jelentősége. A vállalkozások szempontjából viszont meghatározó szerepe 
van a termékek biztonságosságával, valamint a piacfelügyeleti eljárással kap
csolatos jogszabályoknak.
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A fogyasztóvédelmi törvények mellett a tisztességtelen piaci magatartás és ver
senykorlátozás tilalmáról szóló törvény is tiltja a fogyasztói döntések tisztes
ségtelen befolyásolását. Ilyen lehet például az, ha az áru ára, vagy valamely lé
nyeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt állítanak, vagy ha elhallgatják, 
hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, illetve az áruval szem
ben támasztott szokásos követelményeknek, vagy ha különösen előnyös vásár
lás hamis látszatát keltik.

A termékfelelősségi szabályok lehetővé teszik azt, hogy bizonyos értékhatár 
feletti károkat a kárt okozó termék gyártójától közvetlenül lehessen követelni 
akkor is, ha terméket nem tőle vásárolták, hanem a kereskedő közbeiktatásával. 
Ez a felelősségi forma az általános polgári jogi felelősségnél szigorúbb, mivel 
a gyártó csak nagyon szűk körben mentheti ki magát a felelősség alól.

A gazdasági reklámtevékenységet szabályozó törvény célja, hogy a fogyasztók 
gazdasági érdekeit védje, és olyan reklámetikát követeljen meg, amely tisztes
séges módon segíti elő a fogyasztók termékek közötti választását.

Az uniós szintű fogyasztóvédelem az egységes belső piac fokozatos megterem
tésének feltétele és következménye. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlá
sának biztosítása közös jogszabályok elfogadását tette szükségessé a fogyasztói 
érdekek megfelelő érvényesítésére. A fogyasztóknak alapvető érdekük, hogy 
elegendő és korrekt információ álljon rendelkezésükre az egyes tranzakciók le
bonyolítása előtt, megfelelő jogokkal rendelkezzenek. Az intézkedések célja a 
fogyasztók és az üzleti élet közötti strukturális egyensúlyhiány helyreállítása, 
amelynek szükségessége a fogyasztó információhoz való hozzáférésének, jogi 
ismereteinek és gazdasági lehetőségeinek korlátáiból fakad.

Mint azt a 8. fejezetben láthattuk, a monopolhelyzetek kialakulása különösen 
sértheti a fogyasztók érdekeit. A monopolhelyzetek kialakulását a versenyható
ságok egyrészt az egyesülések, felvásárlások szabályozásával, másrészt pedig a 
létező monopóliumok esetében a monopolárazás megakadályozásával, az ár- 
szabályozással igyekeznek elérni.

A következőkben a hazai jogszabályok alapján tekintjük át a versenyszabályo
zás, a fogyasztóvédelem, és az árszabályozás magyarországi gyakorlatát. Meg 
kell jegyeznünk, hogy ezek a magyar törvények elsősorban a versenyszabályo
zás területén immár teljes mértékben összhangban van az Európai Uniós jog
gal.
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11.1 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma

A gazdaság szereplőinek piaci magatartását a többszörösen módosított 1996. 
évi LVII. tv. törvény szabályozza. A törvény összhangban áll az Európai Unió
val kötött, a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó megállapodással. A tör
vény általános jelleggel - ez az úgynevezett generálklauzula - tiltja a tisztes
ségtelen piaci magatartást. A törvény célja, az hogy

• érvényesítse a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést 
szolgáló piaci verseny fenntartásához fűződő közérdeket,

• biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát,
• az üzleti tisztességnek megfelelően védje a versenytársak és a fogyasz

tók érdekeit,
• megakadályozza a gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartást,
• megakadályozza a vállalkozásoknak a versenyre káros hatást gyakoroló 

összefonódását.

A törvény a verseny jogát, a piaci szereplők egymással szemben tanúsított vi
selkedésének kódexét alakítja ki. Meghatározza azt, hogy mi tekintendő a ver
seny korlátozásának, illetve tisztességtelen piaci fellépésnek. Ezeket a törvény 
erejével is tiltja, egyúttal létrehozza azt a szervezetet (a Gazdasági Versenyhi
vatalt), amelyik hivatalból őrködik a szabályok betartása fölött.

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan alanyára (vállalkozására), 
aki vagy amely a Magyar Köztársaság területén piaci magatartást tanúsít. A 
törvény kiterjed a külföldön kifejtett piaci tevékenységre is, ha annak hatása 
Magyarországon is érvényesülhet.

A ./M i  te k in te n d ő  tisztesség te len  p ia c i m ag a ta rtá sn a k

a /A  tiszte sség te len  versen y  tila lm a  

Tilos

a) gazdasági tevékenységet tisztességtelenül, a fogyasztókat vagy a 
versenytársak érdekeit veszélyeztető módon folytatni,

b) valótlant állítani, híresztelni, a versenytárs jóhírét, hitelét rontani,
c) üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, jo

gosulatlanul mással közölni, nyilvánosságra hozni,
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d) harmadik személy befolyásolása tisztességtelen felhívással (de nem 
tilos, ha a vállalkozó az üzleti életben szokásos módon jár el, pl. ol
csóbb, jobb terméket kínál),

e) a vevőt megtéveszteni, vagyis azt a látszatot kelteni, hogy az áru a 
versenytárs terméke,

f) a versenyeztetés, a versenytárgyalás, az árverés, a tőzsdei alku tiszta
ságát bármilyen módon megsérteni.

b /  A  fo g y a sz tó k  m eg tévesztésén ek  tila lm a

A fogyasztó megtévesztésének minősül:

a) ha az áru tulajdonságára, összetételére, eredetére stb. nézve valótlan 
tényt, vagy valós tényt megtévesztően állítanak,

b) ha elhallgatják, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírások
nak vagy a vele szemben támasztott szokásos követelményeknek,

c) ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő kapcsolódó fel
tételekről megtévesztésre alkalmas tájékoztatót adnak (pl. engedmé
nyek, kapcsolódó fizetési feltételek, nyerési esélyek, forgalmazási 
módok), amelyek befolyásolják a fogyasztót döntéseiben,

d) ha különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelti.
Az elmúlt években a versenyhatóság fokozottan lépett fel a fogyasztók megté
vesztése miatti esetekben. A legfrekventáltabb területek a bankok és a mobilte
lefonálás. Itt kell említést tenni arról, hogy a versenyfelügyeleti hatóság nem 
foglalkozik egyedi esetekkel, ez a fogyasztóvédelem feladata, hanem csak a fo
gyasztók szélesebb körét érintő ügyekben intézkedik. A GVH külön kiadványt
is tett közzé a nagyméretű kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban. 1 Az elmúlt 
években piaci részesedésüket gyorsan növelő hipermarketek esetében a Gazda
sági Versenyhivatal fő hatósága, a Versenytanács többször is elmarasztaló ha
tározatot hozott, a cégek többsége már sokadszorra fizet. A kifogások jelentős 
része a nem kapható termékek reklámozása és a megtévesztésre alkalmas tájé
koztatás a kedvezményes fogyasztói feltételekről (lásd a következő híreket). 1

1 Lásd: A Gazdasági Versenyhivatal versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a 
nagyméretű kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban, 2000,
http://www.gvh.ionlab.net/index.php?id=155&l=h

http://www.gvh.ionlab.net/index.php?id=155&l=h
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Tesco: 100 milliós bírság a fogyasztók megtévesztéséért
2006-07-10 10:13 [Médiainfó - www.mediainfo.hu]

Kilencedszer kapott elmarasztaló határozatot a Gazdasági Versenyhivataltól a ke
reskedelmi lánc. A bírság ezúttal 100 millió forint.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának határozata szerint a fogyasztói dön
tések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított a Tesco-Global 
Araházak Zrt., amikor egyes akciós reklámkiadványaiban több termékére vonatko
zóan nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt. A GVH a Tesco-ra kiszabott 100 
millió Ft versenyfelügyeleti bírság számításánál súlyosító körülményként vette figye
lembe, hogy a vállalkozással szemben ez immár a kilencedik marasztaló határozat.
A hatóság döntésében megállapította, hogy a Tesco milliós példányszámú akciós 
reklámkiadványaiban többször is félretájékoztatta a fogyasztókat. A kereskedelmi 
lánc két esetben nem tette az akció kezdetével egyidejűleg elérhetővé a meghirdetett 
terméket áruházaiban, míg egy másik alkalommal olyan termék képét helyezte el az 
újságban, amely a forgalmazott árucikknél kedvezőbb tulajdonságokkal bírt. Végül 
egy digitális fényképezőgéppel kapcsolatban ajándék memóriakártyát és jelentős 
megtakarítást helyezett kilátásba, holott ezek az állítások nem voltak a valóságnak 
megfelelőek.

Újabb Cora-büntetés megtévesztő reklám miatt
2006. január 10., kedd, 07:01

5 millió forintra bírságolta a Cora áruházláncot üzemeltető M agyar Hipermar
ket Kft. -t a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa a fogyasztókat 
megtévesztő reklámja miatt. A közlemény szerint a Cora által 2005. márciusá
ban egy milliós példányszámban közzétett hirdetési újságjában szereplő, 
Dimarson klímaberendezés reklámja alkalmas volt a fogyasztói döntések tisz
tességtelen befolyásolására.

A versenytanács határozatában megállapította, hogy - ellentétben a reklámújságban 
áhítottakkal - a klímaberendezés beszerelése nem volt ingyenesnek tekinthető, legfel
jebb kedvezményesnek. A vásárlóknak ugyanis mindenképpen meg kellett fizetniük 
a kiszállási díjat, a klímaberendezést tartó konzol árát, valamint annak felszerelési 
díját. Ezen kívül - a helyi adottságoktól függően - további költségeket is felszámítot
tak a vásárlónak.
A GVH szerint a Cora reklámtevékenysége azért volt kifogásolható, mert szállítójá
tól kritika nélkül elfogadva adta közre a tájékoztatást, hozzájárulva ezzel ahhoz, 
hogy a figyelemfelhívás elsődlegessége mellett háttérbe szorultak a pontos, valós tá
jékoztatás követelményei. A Versenytanács határozatában nem tartotta elfogadható
nak, hogy a potenciális vásárlók az áruházban a termék mellett megtalálhatták a va
lamennyi feltételt és kivételt tartalmazó tájékoztatót, amelyet vásárlás esetén szintén 
a rendelkezésükre bocsátottak.
Nincs egy hónapja, hogy a Cora ellen a GVH versenytanácsa ugyancsak a fogyasztói 
döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartása miatt 1 millió forint

http://www.mediainfo.hu
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versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A korábbi esetben az áruházlánc olyan áren
gedményes sört reklámozott, amelyből az akció kezdetén egyes áruházakban egyálta
lán nem, másokban alig volt készlet.

M egtévesztette a fogyasztókat a Vodafone
2006. március 31.11:34, Péntek - Forrás: SG.hu
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapította, hogy a Vodafone Ma
gyarország Rt. a 2005 júliusában és augusztusában egyes reklámjaival a fogyasztók 
megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított. Ezekben a reklámokban a szolgálta
tó a hálózatában külföldről kezdeményezett és fogadott mobiltelefon hívások díjáról 
adott tájékoztatást. A Vodafone Magyarország Rt.-t jogsértő magatartásáért 2 millió 
forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezték.
A Vodafone által a rádióban közzétett reklám szerint „csak a vodafone-osok beszél
hetnek külföldön is itthoni tarifájukkal. Regisztrálj a Vodafone Passport szolgáltatás
ra a 1270-es számon. Részletek a boltokban.” A cég ezzel a tájékoztatással lényeges 
tulajdonságok (ár, regisztráció) közlésébe bocsátkozott, de az árközlés azt a hamis 
látszatot keltette, hogy a Passport szolgáltatásnak nincs egyéb ellenértéke, mint az 
itthoni díjszabásnak megfelelő fizetés. Ezzel szemben a szolgáltatást igénybe vevő 
fogyasztót a hívásonként fizetendő kapcsolási díj is terhelte.
A Vodafone egyik óriásplakátján közölt tájékoztatás is a fogyasztói döntések tisztes
ségtelen befolyásolásának minősült, mert a díjazásra is vonatkozó közlését nehezen 
észlelhetően helyezte el. A közlés ezen módja azért is róható a Vodafone terhére, 
mert számos más óriásplakáton a díjfeltételeket feltűnően közölte, ily módon eleget 
téve a versenyjog által támasztott elvárásoknak. E körülmény egyúttal bizonyítékkal 
szolgált arra, hogy a kifogásolt óriásplakátnak nem lehettek olyan közlési korlátái, 
amelyek megakadályozták a Vodafone-t szolgáltatása lényeges tulajdonságának ver
senyjogilag megfelelő közzétételében.
A Versenytanács az egyik kis jelentőségű reklámeszközön elhelyezett tájékoztatást 
ugyancsak azért minősítette jogsértőnek, mert a díjazásra vonatkozó közlést nehezen 
észlelhetően helyezte el. A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként értékelték, 
hogy a Vodafone ellen több alkalommal került sor marasztalásra hasonló jellegű 
versenyjogsértő magatartás miatt. Enyhítő körülményként értékelték, hogy a kifogá
solt magatartás csekély, kevésbé rontotta a teljeskörüen folytatott reklámkapány ver- 
senyjogszerüségét, valamint a piacon olyan díjszámítással jelent meg, amely átlátha- 
tóbb és elsősorban a hívott fél számára olcsóbb a korábbiaknál._________________

A törvény tartalmazza a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul 
korlátozó üzleti módszerek alkalmazásának tilalmát is. Külön is kiemeli 
azokat az esetek, amelyek olyan körülményeket teremtenek, hogy összehason
líthatatlanná válik, vagy jelentősen megnehezül az áru vagy az ajánlat összeha
sonlítása más áruval vagy ajánlattal (lásd pl. a bankok esetét a következő írás
ban).
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170 millióra bírságolt cégeket a GVH
2006. február 20., hétfő,' 13:31

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen 170 millió forint bírságot szabott 
ki a fogyasztók megtévesztése miatt az Elektro Computerre, a Budapest Bank
ra, a Credigen Bankra és a Magyar Cetelem Bankra az "Elektro Pont" műsza
ki áruházláncban igénybe vehető, "ingyen hitel"-ként hirdetett konstrukciók 
kapcsán.
A GVH hétfői közleménye szerint az Elektro Computernek 105 millió, a Budapest 
Banknak 36 millió, a Credigen Banknak 2 millió, a Magyar Cetelem Banknak 25 
millió forint versenyfelügyeleti bírságot kell megfizetnie. A versenyhivatal közölte: 
az érintett vállalkozások a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkal
mas magatartást tanúsítottak egyebek mellett akkor, amikor a 2005. június 1-től ok
tóber 4-ig terjedő időszakra azt hirdették, hogy az „Elektro Pont” üzletekben ingyen 
hitel igénybevételével vásárolhatnak meg minden terméket.
A szerv szerint ez azért nem volt a valóságnak megfelelő, mert egyrészt a bankok az 
„Elektro Pont” üzletek vonatkozásában az általuk rendelkezésre bocsátott ingyen hi
teleket korlátozták, másrészt az ingyen hitel csak a bankok által meghatározott, 
konstrukciónként, eltérő mértékű összeghatárok között volt igénybe vehető.
A bírság kiszabásánál az Elektro Computer, a Budapest Bank és a Magyar Cetelem 
Bank esetében súlyosbító körülményként merült fel, hogy korábban már követtek el 
versenyj ogi j ogsértést.

MTI/Menedzsinent Fórum__________________________________
c /A  g a zd a sá g i ve rsen y t k o r lá to zó  m egá lla p o d á s tila lm a

Tilos a versenytársak között olyan összehangolt magatartás, megállapodás, 
amely a versenyt korlátozza vagy kizárja, pl.

-  az áruk árának közös meghatározása,
-  az előállítás, a forgalmazás, a befektetés korlátozása,
-  a beszerzési források felosztása,
-  a piac felosztása,
- a fogyasztók egy részének kizárása,
- a versenytársak összejátszása,
- az értékesítési választási lehetőségek korlátozása,
- az árukibocsátás korlátozása,
- a műszaki fejlődés akadályozása (a vevő pl. megvásárol és nem alkalmaz 

egy újítást),
- a piacralépés akadályozása,
- valamely piaci résztvevő hátrányba hozása,
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-  az azonos értékű üzleteknél megkülönböztető módszerek alkalmazása, 
amelyek egyes ügyfeleknek kárt okoz,

- a szerződéskötés olyan kötelezettség-vállalásoktól függővé tétele, amely a 
szokásos szerződési gyakorlaton túlmutat.

A szabályozás arra irányul, hogy ne legyenek monopolhelyzetet kialakító vagy 
fenntartó vállalati szintű megállapodások sem horizontálisan (a versenytársak 
között), sem vertikálisan (pl. a továbbeladási ár meghatározásával).

A versenyszabályozás szempontjából az összehangolt magatartás a lényeg, nem 
kell hozzá megállapodás, személyes kontaktus: ide értjük azt az esetet is, ha a 
résztvevők egymás magatartására tekintettel alakítják saját magatartásukat. A 
legutóbbi nagy port felvert esetek közül az alábbiakban ismertetjük az informa
tikai cégek megállapodásának eseteit az egyetemek informatikai rendszereinek 
beszerzése eseteiben.

Milliárdos bírság a tízmilliárdos összejátszás után 
Az IBM, az SAP és az ISH egyetemi rendszereket szállított
Bogád Zoltán 2006. június 16., péntek 11:55
Az informatikai iparban rekordnak számító bírságot szabott ki a Gazdasági Verseny- 
hivatal Versenytanácsa három informatikai cégre. Az IBM-re és az SAP-ra 690-690 
millió forintos, az ISH Kft-re pedig 130 milliós bírságot róttak ki, amiért a társasá
gok kartellba tömörülve indultak felsőoktatási intézmények informatikai beszerzése
in. A versenyhivatal olyan levelekre is rábukkant, amelyek bizonyítják, hogy két 
közbeszerzési eljárás előkészítésében is részt vettek a későbbi nyertesek.
A Gazdasági Versenyhivatal még 2004. novemberében kezdett versenyfelügyeleti el
járást az IBM, az SAP Hungary és az ISH (International System House) Kft. kartell- 
gyanús összejátszása miatt. Az eljárást öt egyetem gazdasági információs rendsze
rekre kiírt pályázatai miatt indították, melyeken a társaságok egymással egyeztetve 
léptek fel, és egy kivételével a tenderek mindegyikét megnyerték. A GVH rajtaütés
szerű házkutatásokat tartott a cégeknél, amelynek során iratokat, illetve számítógé
peket is lefoglaltak.
A versenyfelügyeleti eljárás feltárta, hogy a hazai informatikai piac három jelentős 
szereplője megállapodott egymással az egyetemi projektek együttes elnyerése érde
kében, amiről titkos 'teaming' megállapodást kötöttek. A megbízások biztos elnyeré
se érdekében „versenykorlátozásra alkalmas módon” összehangolták lépéseiket úgy, 
hogy a nyerési esélyüket növelő párhuzamos ajánlatokat tettek, két egyetem esetében 
közösen befolyásolták a pályázatok megfogalmazását, továbbá a jelentősebb ver
senytársak távoltartását célzó tárgyalásokat folytattak.
A versenyhivatal vizsgálati jelentésében megállapította, hogy a három társaság egy
mással egyeztetette ajánlatait, sőt az ELTE közbeszerzési pályázatának előkészítésé
ben részt is vettek a megbírságolt társaságok. Bár a versenyhivatalnak a cégek képvi
selői tagadták, hogy közreműködtek a pályázati kiírás előkészítésében, a rendelke-
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zésre álló dokumentumokból világosan kiderült, hogy az IBM, az SAP, illetve az 
ISH egymás között köröztette a pályázati kiírást.
A versenyhivatal által lefoglalt emailekböl kiderült az is, hogy 2003. novemberében 
az elbírálási szempontokat köröztette az IBM házon belül, miközben a közbeszerzési 
pályázatot csupán 2004. februárjában írták ki. Az ELTE közbeszerzésén végül a 
KPMG Kft. nyert, miután kiderült, hogy az ELTE bíráló bizottságának egyik tagjá
nak fia az SAP-nál dolgozik. A KPMG viszont szintén SAP rendszert szállított. Az 
SAP egyik vezetője, Nagyszegi Péter azután, hogy az összeférhetetlenség miatt ki
zárták a versenyből, azt írta kollégáinak címzett levelében, hogy „szerény lehetősé
geink közül választva megpróbáljuk a KPMG-t kihozni nyertesnek”.
A kirótt rekordbírság mértékének megállapításakor a GVH az öt tender értékét vette 
alapul, figyelembe vette a jogsértés súlyosságát, közepes piaci hatását és „a vállalko
zásoknak a jogsértéshez való viszonyulását”. Az ISH Kft.-t azért bírságolták meg 
kevésbé, mert a bírság összege a versenytörvény értelmében nem haladhatja meg a 
vállalkozás előző évi nettó árbevételének 10%-át.
Az IBM és az SAP is fellebbez a döntés ellen, tudta meg az Index. A cégek közölték, 
a „folyamatban lévő jogi eljárás” miatt nem kívánnak többet mondani. Az ISH még 
nem döntött, hogy fellebbez-e. Igaz ugyanakkor, hogy a fellebbezésnek nincs halasz
tó hatálya, így a bírságot már most ki kell fizetni.

Nem tilos a megállapodás, ha
-  egymástól nem független vállalkozások között jön létre (pl. nem függet

len vállalkozások, amelyek a közös irányítás alatt vannak),
-  csekély jelentőségű (un. bagatell-kartell): a megállapodást kötő felek 

együttes részesedése az érintett piacon, a megállapodás tárgyát alkotó 
áru (beleértve az ésszerűen helyettesítő árukat is) tekintetében a 10 %-ot 
nem haladja meg a megállapodás érvényességének időtartama alatt (il
letve, ha ez egy évnél hosszabb, akkor minden naptári évben).

A Gazdasági Versenyhivatal egyedi kérelem alapján mentesítést adhat a tila
lom alól, ha a megállapodás

-  hozzájárul a termelés vagy forgalmazás ésszerűbb szervezéséhez, a mű
szaki-gazdasági fejlődés előmozdításához, a környezetvédelem vagy a 
versenyképesség javulásához,

- az abból eredő előnyök méltányos részét a fogyasztóhoz juttatja,
- a verseny korlátozása, amely a gazdaságilag indokolt közös célok el

éréséhez szükséges mértéket nem haladja meg,
- nem teszi lehetővé az érintett árukkal kapcsolatban a verseny kizárá

sát.
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d/A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
A törvény nem magát az erőfölény megszerzését, hanem csak az azzal való 
visszaélést tiltja! A törvény nem köti a fogalmat számszerűen megjelölt pia
ci részesedés eléréséhez.

A gazdasági erőfölény kiemelt esetei:

- az az eladó, akinek áruját máshol nem (vagy csak kedvezőtlenebb felté
telekkel) lehet beszerezni,

-  az a megrendelő, akinek az áruját máshol nem (vagy csak kedvezőtle
nebb feltételekkel) lehet eladni,

-  ha a vállalkozás gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől 
nagymértékben függetlenül folytathatja.

Visszaélésnek minősül pl.:

-  egyoldalú előny kikötése, hátrányos feltétel elfogadásának kikényszerí
tése (feltűnő értékkülönbség a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között),

-  indokolatlan elzárkózás a szerződéskötéstől,
- a másik felet indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni,
-  a piacralépést vagy a műszaki fejlődést akadályozni,
-  a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet terem

teni.

Az erőfölénnyel történő visszaélés miatt kell például a MÁV-nak milliárdos 
büntetést fizetnie 2006-ban (lásd a következő írást)

GVH: egymilliárd forintos bírság a MÁV-nak
2006. július 13. 15:42 Hvg.hu

A M agyar Államvasutak Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével, állapította meg 
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa, amely a jogsértő magatartásért 1 
milliárd forint bírság megfizetésére kötelezte a vasúttársaságot.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) csütörtöki közleménye szerint a Versenytanács 
tárgyaláson kívül hozott határozatában megállapította, hogy a MÁV a versenytör
vénybe ütköző magatartást tanúsított azáltal, hogy a magánvasutakkal kötendő pá
lyahasználati szerződés előfeltételeként bankgarancia nyújtását írta elő, valamint ne
hezítette, késleltette, illetve megakadályozta e társaságok hozzáférési igényeinek tel
jesítését a tulajdonában, illetve kezelésében álló ipar- és rakodó vágányokhoz, bele
értve a vonatok kiszolgálását is, továbbá egyes kiemelt jelentőségű tömegáru
fuvaroztató vállalkozásokkal 2003-ben, 2004-ben, illetve 2005-ben kizárólagossági 
kikötést tartalmazó, több évre szóló fuvarozási szerződést kötött.
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A MÁV magatartása Magyarország 2004. május 1-i európai uniós csatlakozását kö
vetően a közösségi versenyszabályokat is sértették. Az uniós csatlakozással 
egyidőben megvalósult vasúti piacnyitás értelmében a vasúti teher- és személyszállí
tásban megnyílt a lehetőség új társaságok belépésére a hazai vasúthálózaton. A saját 
hálózattal nem rendelkező vasúttársaságok működéséhez szükséges vasúti pálya és 
más pályatartozékok használatához, illetve egyes járulékos szolgáltatásokhoz a MÁV 
Zrt.-nek diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítania.
Már 2004 folyamán négy magán vasúttársaság is megjelent a hazai vasúti piacon, s a 
vasúti árufuvarozásba kivánt bekapcsolódni. Az új piaci szereplők részéről hamaro
san több olyan jelzés is érkezett a GVH-hoz, amelyek a MÁV szerződéskötési gya
korlatát és a pályához való hozzáférés körülményeit kifogásolták. A GVH 2005. feb
ruár 9-én indított eljárást.
A bírság mértéke kifejezi, hogy a GVH az állam által elhatározott piacnyitást akadá
lyozó vállalkozói magatartásokat szigorúan ítéli meg -  hangsúlyozza közlemény. A 
bírság kiszabásakor figyelembe vette azt is a Versenytanács, hogy a MÁV 2006 má
jusától vállalta, hogy önként tartózkodik a kizárólagos szerződéses kikötések érvé
nyesítésétől. Tükrözi továbbá azt is, hogy a MÁV-nál időközben végrehajtott belső 
szervezeti változások révén a jövőben elkerülhető lesz a hálózathoz való hozzáférés 
megnehezítése, mivel az önálló gazdasági társaságba szervezett MÁV Cargo Zrt. 
már nem rendelkezik iparvágányok tulajdon-, vagy kezelési jogával._______________

B./Kartell-tilalom: a vállalkozók szervezeti egyesülésének ellenőrzése
A törvény itt a vállalkozások összefonódását, beolvadását, összeolvadást (fúzi
óját) és a meghatározó mértékű befolyás megszerzését szabályozza. Az össze
fonódás három esetét különbözteti meg a törvény:

- a vállalkozások összeolvadása, amikor két vagy több független vállalko
zás összeolvad, vagy az egyik vállalkozás a másik független vállalkozás 
részéve válik,

-  a vállalkozás elveszti üzletpolitikai önállóságát és egy másik, független 
vállalkozás irányítása alá kerül, végül, amikor

-  több, egymástól független vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenység 
egyesítése céljából egy általuk irányított közös vállalkozást hoz létre.
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A versenykorlátozás elkerülése érdekében a vállalkozások összefonódásához a 
Gazdasági Versenyhivatal előzetes engedélye szükséges, amennyiben

- a résztvevők együttes nettó árbevétele az előző évben meghaladta a 
15 milliárd forintot,2

-  és ha a beolvadó vagy irányítás alá kerülő vállalkozás legalább két tag
jának nettó árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.

A koncentrációt engedélyezni kell, ha az összefonódást nem hoz létre, nem 
erősít meg gazdasági erőfölényt, ha nem akadályozza a hatékony verseny 
kialakulását. Engedélyezhető akkor is, ha az azzal járó előnyök meghalad
ják a hátrányokat, vagyis az érintett áruk nagyobb részében a versenyt nem 
zárja ki, elősegíti a külföldi piacon való fellépést, és ez nemzetgazdasági szem
pontból előnyös.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának első „megabírsága” is kartel- 
lezés miatt született 2003-ban, amikor 7,043 milliárd forint büntetést szabtak ki 
az autópálya építésben részt vett cégekre. A Gazdasági Versenyhivatal megál
lapította, hogy a 2002-ben kiírt közbeszerzési pályázatokon résztvevő vállalko
zások előzetesen megállapodtak egymás között abban, hogy melyik cég melyik 
autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg. Esetenként abban is megegyeztek, 
hogy a nyertesek alvállalkozóként vonják be a többieket. A kartell- 
megállapodásban valamennyi, a kiíró feltételei alapján szóba jöhető, jelentős 
vállalat részt vett.

M illiárdos bírság az autópálya-építő cégeknek 
Felosztották egymás között a szakaszokat

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (VT) harmadik, folytatólagos tárgyalá
sán hozott, ügyet lezáró határozatában megállapította, hogy a Betonút Rt., a 
DEBMÚT Rt., az EGÚT Rt., a Hídépítő Rt. és a Strabag Rt. a versenytörvénybe üt
köző megállapodást kötöttek - tájékoztatta az Indexet a GVH. A hivatal megállapítá
sa szerint az egyezség lényege a Nemzeti Autópálya Rt. által 2002-ben meghirdetett 
autópálya-építési munkák felosztása volt. A jogsértés miatt a VT minden vállalkozás 
esetében az általa elnyert projekt nettó vállalási összegét szabta ki bírságként. A 
Strabag Rt. 2,4 milliárd, a Betonút Rt. 2,2 milliárd, a Hídépítő Rt. 1,3 milliárd, 
DEBMÚT Rt. és az EGÚT Rt. egyaránt 496 millió forint bírságot kell fizessen.

2 2005-ben emelkedett a 10 milliárdos összeg 15 milliárdra.
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Felosztott pályák
A Gazdasági Versenyhivatal 2003. február 18-án hivatalból indított verseny
felügyeleti eljárást annak megállapítására, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. (NA) 2002. 
augusztusában (az M7 balatonszárszói, az M7-M70 Becsehely-Letenye, és az M3 
görbeházai szakaszra) kiírt nyílt, előminősítéses közbeszerzés során az említett válla
latok összejátszottak-e. Az eljárást később kiterjesztette a 2002. júliusban kiírt, majd 
eredménytelennek nyilvánított ugyanezen szakaszokra vonatkozó meghívásos pályá
zatra is. A VT a rendelkezésére álló iratok, nyilatkozatok és egyéb bizonyítékok 
alapján megállapította, hogy a cégek előzetesen felosztották egymás között, hogy 
melyik pályázó melyik autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg, illetve, hogy a fő- 
vállalkozó melyik vállalkozást fogja alvállalkozóként bevonni az összesen 59,91 ki
lométeres, bruttó 160 milliárd forintos építkezés során.
Az áregyeztetésben és a piacfelosztásban megnyilvánuló akarategyezség az ered
ménytelenné nyilvánítás után fennmaradt a megismételt pályázat során is - állapította 
meg a VT. Az ilyen típusú kartell az uniós gyakorlat szerint is a legsúlyosabban 
szankcionálandó versenykorlátozások közé tartozik, mivel közvetlenül és alapvetően 
torzítja a források hatékony elosztását, és árfelhajtó hatású.
Torzították a piacot
Az összejátszás piactorzító hatása számottevő, mert abban valamennyi, a kiíró feltét
elei alapján szóba jöhető, jelentős vállalkozás részt vett. A nem versenykörülmények 
között kialakult árak több évre kiterjedően befolyásolták a magyarországi autópálya 
építéseket. A Versenytanács, követve korábbi határozatait, tekintettel volt arra is, 
hogy a jogsértés közpénzek felhasználását érintette, így annak hatása fokozottan sér
tette a társadalmi érdekeket.
2004. július 22. Index

C/ Versenyhivatali bírság -  pontozásos rendszer
Legfeljebb száz büntetőpontot gyűjthet a Gazdasági Versenyhivatal bírálata 
alapján egy jogsértő cég. Ez pénzre fordítva nem lehet több előző évi nettó ár
bevételének tíz százalékánál.. Ez 2005-ben annyiban módosult, hogy, hogy 
most már nem csak az egy adott vállalat, hanem a vállalatcsoport bevételének 
10%-át nézik, tehát az összeg jóval magasabb is lehet.

A cégeknek sem közömbös, ha tudják, hogy esetleges versenykorlátozó maga
tartásukért menynyi büntetést kell fizetniük. Igaz, sok szakember szerint nem 
feltétlenül célravezető, ha egy vállalat előtt ismert, mekkora bírságra számíthat, 
hiszen eleve úgy alakíthatja árpolitikáját, hogy beépíti a jogsértésből fakadó 
kockázatot.

A GVH fontosabbnak tartja, hogy a cégek tisztában legyenek azzal, mit mérle
gel a versenyhatóság, amikor anyagi szankciókról határoz. Az érintettek mindig 
megkapják a vizsgálati jelentés alapján készült, úgynevezett előzetes álláspon
tot, a versenytanács tárgyalás előtti véleményét az ügyről. Ma már nem egy



288 11. A piac állami szabályozása

ilyenben szerepel a várható bírságösszeg is, ami persze a határozathozatalig 
változhat. A tapasztalatokból leszűrhető: amikor árkartellről, piacfelosztásról 
van szó, és a szereplők nagyvállalkozások, valószínűsíthető, hogy büntetésük is 
nagy lesz.
A Versenyhivatal fokozódó aktivitását mutatja, hogy 2002-ben még csak alig 
több mint négyszázmillió forintnyi bírságot szabott ki, ami 2003-ban 784 mil
lió Ft-ra emelkedett. 2004-ben rekordösszeg, 9 milliárd forint birság kiszabásá
ra került sor elsősorban az antitröszt ügyekkel kapcsolatban, 2005,ben pedig 
3,32 milliárdos összeg befizetésére kötelezték a bűnös és mulasztó cégeket, 
ami a 2002-es összeg majd tízszerese reáláron is. A rendszer bevezetése körüli 
első reakciókról lásd a keretes írást, a Versenyhivatal aktivitásával kapcsolat
ban pedig a 11-1 . számú táblázat nyújt segítséget.

11-1. számú táblázat: 2005. év i V ersen ytan ácsi h a tá ro za to k

\

Ügyek
száma

GVH
beavat
kozás
ügy

típusok
szerint

GVH be
avatkozás 

megoszlása 
ügytípusok 

szerint 
(%)

GVH be
avatko
záshoz 

kapcsoló
dó bírság 

(M Ft)

GVH be
avatkozás

hoz kapcso
lódó bírság 
megoszlása 

(%)

Kérelem 
elmulasztása 
miatt kisza
bott bírság 

(M Ft)

Erőfölénnyel 
való visszaélés 25 6 8,1 39 1,2 -

E bből
kizsákmányoló 14 4 5,4 35 1,1 _

korlátozó 8 0 0,0 0 0,0 -
vegyes és egyéb 3 2 2,7 4 0,1 -
Versenyt
korlátozó
megállapodás

25 13 17,6 2854,7 85,7 0

eb b ő l
horizontális 12 8 10,8 2774,7 83,3 0

vertikális 11 3 4,1 0 0,0 0
vegyes és egyéb 2 2 2,7 80 2,4 0
Összefonódás 70 1 1,4 - - 21,3
eb b ő l
horizontális 47 0 0,0 - - 7,5

vertikális 6 0 0,0 - - 0,0
vegyes és egyéb 17 1 1,4 - i 13,8
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száma

GVH
beavat
kozás
ügy

típusok
szerint

GVH be
avatkozás 

megoszlása 
ügytípusok 

szerint 
(%)

GVH be
avatko
záshoz 

kapcsoló
dó bírság 

(M Ft)

GVH be
avatkozás

hoz kapcso
lódó bírság 
megoszlása 

(% )

--------- :-------
Kérelem 

elmulasztása 
miatt kisza
bott bírság 

(M Ft)

Antitröszt 
ügyek összesen 120 20 27,0 2893,7 86,8 21,3

Fogyasztók
döntéseinek
tisztességtelen
befolyásolása

79 54 73,0 438,5 13,2 -

E bbő l
fogyasztó
megtévesztése 74 50 67,6 407,5 12,2
Választási
szabadság
korlátozása

3 3 4,1 10 0,3 -

vegyes 2 1 1,4 21 0,9 -
Mindösszesen 199 74 100,0 3332,2 100,0 21,3
Ügyek
megoszlása (%) 100,0 37,2

Forrás: Gazdasági Versenyhivatal honlapja:http://www.gvh.hu/index.php?id=2953&l=h

SZIGORÍT A VERSENYHIVATAL  
Pontosztogatás
Új, egységes bírságolási pontrendszer alkalmazásával és sajátos „vádalkut" kilátásba 
helyezve kíván nagyobb nyomatékot adni döntéseinek a Gazdasági Versenyhivatal, 
amely tavaly - minden eddigi rekordját megdöntve - 800 millió forint büntetést rótt 
ki.
Noha a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa fennállása óta még soha 
nem csapott le a törvény teljes szigorával - azaz senkit sem sújtott éves nettó árbevé
tele 10 százalékára rúgó bírsággal ám egyre vaskosabb büntetésekkel operál (lásd 
táblázatunkat). 2002-ben az előző évinél hatszorta több, közel 450 millió forint 
összbírságot, tavaly pedig minden idők legmagasabb összegét, az előzetes adatok 
szerint mintegy 800 millió forintot rótt ki az egyébként bő 1 milliárd forintos költ
ségvetési támogatásból élő hatóság. E rekord csaknem kétharmada két ügyből jött 
össze: 360 millió forintot ért a hatóságnál a mobilszolgáltatók versenykorlátozásra 
alkalmasnak ítélt megállapodása (HVG, 2003. augusztus 2.), és 203 milliót három, 
fővárosi multiplex mozikat üzemeltető vállalkozás összehangolt áremelése. A vissza
tartó erejű szankciók alkalmazása közérdek, és a vállalkozásoktól elvárható a ver

http://www.gvh.hu/index.php?id=2953&l=h
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senyjogi szabályok ismerete - indokolta a szigorítást a GVH a bírságolási gyakorlatát 
taglaló közleményében.
Csak ködszurkálásnak tartják a versenyfelügyeleti eljárásokat az elmarasztalt vállal
kozások. „Indokolatlanul súlyos büntetés" - kommentálta a HVG-nek Csépi Lajos, a 
fővárosban négy multiplexet működtető és ebből mintegy 2 milliárd forint árbevételt 
elkönyvelő InterCom Rt. vezérigazgatója a cégére kiszabott 83 millió forintos bírsá
got. A fővárosi moziüzemeltetőkre lecsapó kartellkommandó, illetve a GVH ver
senytanácsa úgy találta: 2002 áprilisában, éppen a Csillagok háborúja új részének 
bemutatása előtt három fővárosi multiplex összehangoltan 100 forinttal emelte a 
jegyárakat. Az InterCom Rt.-vel azonos büntetést kapott a Ster-Ucice Kft., a két mul
tiplexet - a Corvint és a 800 millió forint nettó jegyárbevételt hozó Mammut mozit - 
üzemeltető, közvetve a fővárosi önkormányzat érdekeltségébe tartozó Budapest Film 
Kft.-re pedig 37 millió forintos bírságot szabtak ki. Biztosra vehető, hogy a cégek 
fellebbezni fognak a bíróságon, ám csak lapzártakor jutott el hozzájuk írásos formá
ban a hivatal még novemberben hozott határozata. Csépi Lajos - aki 1990-ig maga is 
a versenyhivatalnál dolgozott - azt nem vitatta, hogy egyszerre történt az áremelés, s 
azt sem, hogy négy-öt slágermoziban ugyanannyiba kerültek a jegyek, ám hangsú
lyozta, öt-tíz másik moziban ugyanakkor olcsóbban nézhették meg a látogatók 
ugyanazon filmeket (például a Mammutban volt emelés, az egyazon üzemeltetőhöz 
tartozó Corvinban nem). Vagyis érvelése szerint a fogyasztó számára nem szűnt meg 
a kínálat és a minőség tekintetében a választás lehetősége. Az egységesen drágább, 
1090 forintos multiplexárak egyébként csupán két-három hétig álltak fenn, eközben 
nem nőtt a látogatottság, így - mint azt a GVH is elismerte - a fogyasztót nem érte 
érdemi kár.

E két ügy lehet a főpróbája a GVH új bírságolási gyakorlatának, amely egységes 
szempont- és pontrendszert alkalmaz a versenykorlátozó megállapodások és az erő
fölénnyel való visszaélések megitélésére. A hivatal határozataiban újabban részlete
sen indokolja a bírság megállapítását, külön-külön pontozva „a verseny veszélyezte
tettségét, a jogsértés piaci hatását, a vállalkozás jogsértéshez való viszonyulását", il
letve egyéb körülményeket, s mindezekkel korrigálja a kiindulási alapot, az érintett 
piaci forgalom 10 százalékát. „Az egységes pontrendszer alkalmazása önmagában 
emeli a bírságokat" - mondta a HVG-nek Bara Zoltán, a versenytanács egyik tagja. 
Különösen, ha olyan nagy forgalmú cégekről van szó, mint a Westel Mobil Távköz
lési Rt. és a Pannon GSM Távközlési Rt. Bár a maximális százból csupán hat pontot 
szedtek össze - a versenytanács ugyanis maga is úgy Ítélte meg, hogy a verseny ve
szélyeztetettsége csekély, mivel nem kőkemény kartellt, csupán versenytorzításra al
kalmas megállapodást talált -, végeredményben mégis 210 millió, illetve 150 millió 
forintra rúgott a 6 ezrelékes bírság, mert a mobilcégek bírságalapul szolgáló forgal
ma 35 milliárd, illetve 25 milliárd forintot tett ki. A GVH és a versenytanács elnöke 
által kiadott, a jogalkalmazás gyakorlatát összefoglaló közlemény nem kötelező ér
vényű ugyan, de a hatóság azt reméli tőle, hogy a vele aládúcolt határozatokat a jö
vőben jobban akceptálja a bíróság.



11.1A  tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma 291

Kiskaput is kínál azonban a GVH a nyomasztónak ható bírságok alól azoknak a vál
lalkozásoknak, amelyek a titkos kartellek felderítésében közreműködnek. A verseny- 
törvény eddigi nagyvonalú szövegét részletezte az úgynevezett engedékenységi poli
tika alkalmazásáról szóló közleményében a GVH, megjelölve benne, mikor számít
hat a bírság elengedésére vagy enyhítésére a kartellben részt vevő. E szerint a bünte
tés teljes egészében elengedhető, ha a GVH által addig nem ismert ügyet elsőként 
tárja fel az illető vállalkozás, a bizonyíték pedig elegendő a jogsértés megállapításá
hoz. A további adalékokat szolgáltatók akár a bírság felétől is mentesülhetnek, attól 
függően, hogy hányadiknak, illetve milyen erős bizonyítékkal állnak elő. Bár - mint 
Bara Zoltán fogalmazott - „ez még a jövő reménye", eddig ugyanis egyetlen ilyen 
ügy sem jutott el a versenytanácsig.
Nem az engedékenységi politika alkalmazásának terméke tehát a nyolc fővárosi ta
xistársaságra tavaly márciusban kirótt 30 millió forintos bírság, amit azért kaptak, 
mert 2002-ben egy hónapon belül valamennyien 300 forintra emelték az alapdíjat. 
Az emelés tényét nem, az egyeztetést azonban vitatják, s mindegyik cég fellebbez a 
bíróságon. Végh Tibor, a Vegyépszer-csoport érdekeltségébe tartozó Főtaxi Rt. ve
zérigazgatója a HVG kérdésére tagadta, hogy egyeztetett áremelés történt volna, bár 
versenyhivatali források szerint az egyik társaságnál erre utaló feljegyzést talált a 
kartellkommandó. A taxisok azzal érvelnek, hogy csak a fővárosi önkormányzat által 
megszabott maximális árat alkalmazták, továbbá hogy fuvardíjaik eltérnek egymás
tól, a kilométertarifa, illetve a várakozási idő ugyanis társaságonként más és más. 
Végh egyenesen szereptévesztésnek nevezte a hatóság ténykedését, mivel az újabban 
a reptéri fuvardíjak vélt összehangolása után kutakodik, jóllehet Ferihegyen máig 
nem sikerült megszüntetni a reptéri drosztolás kvázimonopóliumát (HVG, 2003. áp
rilis 5.).
Keményebb szankciókra számíthatnak a jövőben azok a vállalkozások is, amelyek a 
fogyasztók megtévesztése miatt kerülnek a GVH látókörébe, már készül ugyanis a 
rájuk vonatkozó „sorvezető" is. Ennek előszeleként néhány esetben már a szokásos, 
5 millió forintos bírságnál magasabb összegeket rótt ki a GVH. A dán tulajdonú 
Pharma Nord Kft.-t például 18 millió forintra bírságolta, mert véleménye szerint azt 
a hamis látszatot keltette étrend-kiegészítőnek minősülő, mikroelem-, illetve vitamin- 
tartalmú készítmények népszerűsítésekor, hogy azok gyógyhatásúak. Például ilyen 
szövegekkel: „Kevesebb mint egy hónappal azután, hogy elkezdtem szedni ezeket a 
tablettákat, már csak az egyik botra volt szükségem (...) és az étrend-kiegészítő pár 
hetes használata után már egyik sem kellett." Legalábbis ezt állítja az egyik reklám- 
szövegben szereplő idősödő férfi, „aki teljesítette a lehetetlent: sántából aktív sporto
lóvá vált". A visszaesőnek tekintett Tesco Global Áruházak Rt.-nek pedig 15 millió 
forintot kellett leszurkolnia, mert az akciókról tájékoztató újságjaiban szereplő ter
mékek némelyike nem volt kapható, vagy csupán drágábban, esetleg nem az akció 
előtti árat tüntették fel az árengedmény alapjaként.

VITÉZ F. IBOLYA HVG, 2004.01.07.________________________________
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D./ Eljárási kérdések
A tisztességtelen piaci magatartás ellenőrzésének országos hatáskörű szerve a 
Gazdasági Versenyhivatal. Minden olyan ügyben eljár, ami nem tartozik a 
bíróság hatáskörébe (ld. később). Az értékpapír- és árutőzsdei versenyfelügye
letben azonban egy másik szerv, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet ille
tékes.

A Gazdasági Versenyhivatal döntésre jogosult testületé a Versenytanács. El
nökét a köztársasági elnök nevezi ki, részt vesz az Országgyűlés munkájában, 
és ott évente beszámol a Tanács munkájáról, tanácskozási joggal részt vesz a 
kormány ülésein. Jogsértés esetén megtiltja annak további folytatását, megha
tározott intézkedés meghozatalára kötelezi a vétkes felet, megtilthatja az ár
emelést, bírságot szab ki (ami általában a megszerzett anyagi előny 1,3-2- 
szerese). A versenyfelügyelet határozata ellen nincs fellebbezési lehetőség, de 
a bíróságtól kérhető annak felülvizsgálata.

A Versenyhivatal a tudomására jutott esetekben hivatalból jár el. Hivatalból, 
határozattal rendeli el a vizsgálatot, ha - a hatáskörébe tartozó - törvénybe üt
köző, közérdeket sértő magatartást észlelt. A határozathozatal ideje általában 
90 nap, amely egyszer további 60 nappal meghosszabbítható. Ezen kívül a 
Versenyhivatal kérelemre vagy bejelentésre is végez vizsgálatot. A gazdasági 
Versenyhivatal legfőbb döntéshozó szerve a Versenytanács, amely 2005-től 
kezdve már nem csupán határozatot hozhat, hanem végzést is (nem érdemi kér
désben).

A tisztességtelen verseny tilalmába ütköző magatartások miatti eljárás a me
gyei, illetve a fővárosi bíróságok illetékessége alá tartozik. A fogyasztók szé
les körét érintő törvénysértés miatt közérdekű keresetet lehet benyújtani. Ezt 
a keresetet a Versenyhivatal vagy a gazdasági kamarák, az érdekképviseleti 
szervek nyújthatják be. A bíróság a jogsértés abbahagyásáról, elégtétel megál
lapításáról, a megelőző állapot helyreállításáról, kártérítésről rendelkezhet.

A kartellek felszámolása érdekében 2005-től vezették be az „első megbánó” 
kategóriáját. Ez az EU-s jogszabályokkal összhangban azt jelenti, hogy a köz- 
beszerzési kartellgyanú esetén közösségi szabályok alapján járnak el. A kartel- 
lezők közül az első megbánó, aki jelentkezik 100%-ban mentesül a büntetés 
fizetése alól, az utána jelentkezők már csak 30-70% közötti „kedvezményt” ér
hetnek el (lásd az alábbi cikket).
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Taxis-kartell: Pál és Zsolt lebukott
2006. július 13., csütörtök 11:31

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a 2006. július 11-én megtartott 
tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Nyíregyházán taxi
társaságokat üzemeltető vállalkozások ... egymással tárgyalásokat folytattak az álta
luk, a 2005. évben végrehajtandó tarifa-emelésről. A vállalkozások által létrehozott 
árkartell alkalmas volt a verseny korlátozására, s a versenyjogi szabályok szerint 
igen súlyos jogsértésnek minősül. Zatureczki Pál egyéni vállalkozó 200.000 Ft, a 
Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés 150.000 Ft, a Gábriel-Lux Taxi Kft. 100.000 Ft 
versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles. Ferku Zsolt egyéni vállalkozóval 
szemben a GVFI nem szabott ki bírságot.
A GVH 2005. július 28-i sajtóközleményében tájékoztatta a nyilvánosságot a nyír
egyházi taxitársaságoknál történt rajtaütésről. A versenyfelügyeleti eljárás során azt 
vizsgálta a hivatal, hogy versenyjogilag hogyan minősítendőek a Zatureczki Pál 
egyéni vállalkozó, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés, a Gábriel-Lux Taxi Kft. és 
Ferku Zsolt egyéni vállalkozó közötti, az általuk a 2005. évben végrehajtandó tarifa- 
emelésről folyó tárgyalások.
A GVH határozatában megállapította, a versenytörvény alapján a verseny korlátozá
sát célzó megállapodásnak minősül, hogy a fenti vállalkozások 2005. március 22-én 
négy - egymástól csak az árrendszer egyes elemiben különböző, de nagyságrendileg 
azonosan 180 Ft-os - tarifacsomag alkalmazásában állapodtak meg. Ezt - azért, hogy 
a versenykorlátozó megállapodás létrejöttét leplezzék - egymás között kisorsolták, 
majd pedig azzal távoztak a megbeszélésről, hogy mindenki azt a tarifarendszert fog
ja alkalmazni, amelyet a sorsoláson kihúzott.
A GVH rámutatott továbbá, a versenyt ténylegesen korlátozó összehangolt magatar
tásnak minősül, hogy a fenti vállalkozások 2005. május 10-20. között valamennyien 
árat emeltek, melynek eredményeként a városon belül alkalmazott kilométerdíj min
denütt egységessé (170 Ft/km) vált.
A GVH Zatureczki Pál egyéni vállalkozót 200.000 Ft, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egye
sülést 150.000 Ft, a Gábriel-Lux Taxi Kft.-t 100.000 Ft versenyfelügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezte. Ferku Zsolt egyéni vállalkozóval szemben a GVH azért nem 
szabott ki bírságot, mert a kartell megszüntetése érdekében bejelentést tett a ver
senyhivatalhoz, ezenkívül új belépőnek minősült a piacon. A bírság kiszabása köré
ben a GVH súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vállalkozások által lét
rehozott árkartell az egyik legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősül. A GVH ezért 
a versenytörvény alapján lehetségesen kiszabható bírság maximumához közel eső 
versenyfelügyeleti bírságokat rótt ki a vállalkozásokra.

http://www.penzcentrum.hu/cikk-1002585-l.html_____________________

A tisztességtelen piaci magatartás tilalmát meghatározó törvény - szándéka, 
célja szerint - igazodik a piacgazdaságokban az évek során kikristályosodott, 
általánosan alkalmazott szabályokhoz, igyekszik a piacgazdaságokkal azonos 
feltételeket teremteni a (kialakulóban lévő) hazai belső piacon.

http://www.penzcentrum.hu/cikk-1002585-l.html
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Azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy a törvény "csak" egyfajta magatartási 
szabályrendszert fogalmaz meg és érvényesíttet, önmagában nem képes piac- 
gazdaságot teremteni, monopóliumokat megszüntetni. Egyik eleme csak a ver
senypolitika eszköztárának, vagyis feltételez egyrészt egy alapvetően egészsé
ges, kiépült piacgazdaságot, amelyik képes kikényszeríteni a versenyt, képes 
fellépni a piac- és versenykorlátozó magatartással szemben, tudja és akarja is 
használni a verseny jogi/intézményi szabályrendszerét.

Másrészt feltételezi a Kormány más versenypolitikai eszközeinek ugyancsak 
hatásos működését (a piac megtámadhatóságának, a piacra való belépésnek 
elősegítését, szükség esetén pozitív diszkriminációs/intervenciós kormányzati 
eszközök alkalmazását, az állami vásárlások, illetve a külgazdasági, monetáris 
és fiskális szabályozók megfelelő kialakítását, a piaci szempontok figyelembe
vételét a privatizáció során stb.).

11.2 Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló törvény elfogadása jelentette a fogyasztóvédele- 
mi szabályozás legjelentősebb állomását. A törvény deklarálja az Európai Uni
óban elismert öt fogyasztói alapjogot, amelyek a fogyasztóvédelmi szabályozás 
alapját képezik. Ennek során biztosítani kell:

- a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét,
-  a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmét,
-  a fogyasztóknak az oktatáshoz és tájékoztatáshoz való jogát,
-  a j ogorvoslat és a kárigény érvényesítés j ogát,
-  a fogyasztói érdekek képviseletét.

A piacra kerülő termékeknek és szolgáltatásoknak biztonságosaknak kell len
niük, a fogyasztóknak pedig meg kell kapniuk minden olyan információt, 
amely a megfelelő választásukat elősegíti. Alapvető követelmény, hogy a fo
gyasztóknak összehasonlítható lehetőségük legyen arra, hogy az egységes piac 
előnyeiben részesüljenek a nagyobb választék, az alacsonyabb árak és az alap
vető szolgáltatások hozzáférhetősége és megfizethetősége tekintetében. Ezért a 
határokon átnyúló kereskedelem korlátáit le kell bontani annak érdekében, 
hogy a fogyasztók magabiztosabban vásároljanak az országhatárokon kívül is 
az egész Európai Unióban.

A fogyasztóvédelem nem fejleszthető elszigetelten, a fogyasztókra ható egyéb 
területek figyelembe vétele nélkül. A fogyasztókat foglalkoztató kérdések 
szisztematikus beépítése minden uniós politikai területbe alapvető fontosságú.
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Ennek megvalósítását szolgálta a Kormány első középtávú — 1999-2002 közötti 
időszakra szóló -  fogyasztóvédelmi politikai koncepciójának elfogadása, amely 
az Európai Eínió középtávú (1998-2001) fogyasztóvédelmi akciótervével össz
hangban került kidolgozásra. A fogyasztóvédelmi politika céljait és prioritása
it, valamint az azzal összefüggő feladatokat kormányhatározat hagyta jóvá.

Magyarországon a közelmúltban alakultak meg a viták bíróságon kívüli rende
zését lehetővé tevő békéltető testületek, amelyek a hatékonyabb fogyasztói ér
dekérvényesítést biztosítják, valamint a piac-felügyeleti információs rendszer, 
amely a veszélyes vagy hibás termékek nyilvántartását, illetve kiszűrését segíti 
elő. A fogyasztóvédelemi jogszabályok az EU csatlakozás után is folyamatosan 
bővülnek. A 2006. szeptemberétől érvényes változtatásokról ld. az alábbi írást.

Fogyasztóvédelem - tovább reklamálhatunk
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Júliustól a korábbihoz képest több ponton módosultak a Polgári Törvénykönyv fo
gyasztóvédelmi rendelkezései, szeptember 1-jével pedig új jótállási- reklamációs 
szabályok léptek életbe. Az uniós jogharmonizáció keretében végrehajtott változások 
többségében a fogyasztói jogok kiszélesedését eredményezik. A Ptk. új szabályai kö
zül az egyik legfontosabb, hogy a szavatossági határidő az eddigi fél évről két, 
tartós használatra szolgáló árunál három évre, használt cikkek esetében egy év
re emelkedik.
A megnövekvő idejű jótállás azonban kizárólag a fogyasztói szerződés keretében vá
sárolt holmikra, cikkekre vonatkozik, a gazdálkodószervezetek (cégek) egymás kö
zötti jogviszonyában a szavatossági igény elévülésnek határideje továbbra is 6 hónap 
marad. A fogyasztói szerződés újonnan bevezetendő fogalma gyakorlatilag magát a 
vásárlás mechanizmusát takarja, vagyis azt az üzletet, amelyet az áru megvételekor a 
vevő (magánszemély) a kereskedővel köt. Vásárláskor az eladónak a megvásárolt 
termék mellé jótállási nyilatkozatot kell adnia, amelynek tartalmaznia kell a jótállás
ra kötelezett nevét, címét, a jótállás tartalmát és időtartamát, területi hatályát, vala
mint a belőle származó jogok érvényesitésének módját.
Újdonság, hogy a fogyasztói szerződésben fogalt jogai érvényesítésére vásárlónak 
ezentúl a hiba észlelésétől számítva két hónap áll rendelkezésre, hogy a bejelentést 
megtegye, ha viszont a garancia lejárta után igazolja, hogy menthető okból nem is
merte fel a 2 éves határidőn belül a termék hibáját, úgy a jótállás érvényesítésére to
vábbi 1 év (összesen tehát három év) áll rendelkezésére.
Új elem az is, hogy a vevő nemcsak akkor élhet törvényben szabályozott szavatossá
gi jogaival, ha a megvásárolt termék maga hibás, hanem akkor is, ha a hiba például a 
mellékelt útmutató hibája miatti szakszerűtlen összeszerelésből adódik, mondjuk egy 
bútor összeállítása, vagy műszaki cikk üzembe helyezése esetén.
Valamelyest kedvezőtlen változás, hogy a vevő eddig maga választhatta meg, hogy 
ha jogosan reklamál, pénzt, cserét, árengedményt vagy javítást kér az eladótól, az új 
szabályozás azonban bevezette a kétlépcsős panaszintézést. Szeptember 1-jétől

http://www.sulinet.hU/tart/fcikk/Kfea/0/16735/l
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eszerint első körben csak javítást vagy cserét kérhet a vevő, és a forgalmazónak 
az eddigi 8 nappal szemben csupán 15 napon belül kell az ebbéli igényeket ki
elégítenie. Árleszállítást, vagy a pénz visszaadását csak akkor kérheti a vásárló, ha a 
javításra/cserére nincs lehetőség. A fogyasztói jogok érvényesítésének természetesen 
továbbra is alapfeltétele, hogy a vásárolt termék blokkja, számlája meglegyen.

A kormányzati munkamegosztás szerint a fogyasztóvédelemért a gazdasági és 
közlekedési miniszter a felelős. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági 
és piacfelügyeleti feladatokat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi 
fogyasztóvédelmi felügyelőségek látják el. A fogyasztóvédelmi törvény alapján 
a Főfelügyelőségnél került kiépítésre a Központi Piacfelügyeleti Információs 
Rendszer, amely a veszélyes - nem megfelelő - termékekre vonatkozó informá
ciókat tartalmazza.
A fogyasztóvédelemről szóló törvény tette lehetővé a bírósági rendszer mellett 
alternatív vitarendezési fórumként működő békéltető testületek létrehozását. A 
testületek 1999. évfolyamán megalakultak a területi kamarák mellett valameny- 
nyi megyében, illetve a fővárosban. Eddigi működésük alapján megállapítható, 
hogy a feladatkörükbe utalt áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságossá
gával, a termékfelelősséggel, valamint a szerződések megkötésével és teljesíté
sével kapcsolatos fogyasztói jogviták gyors, hatékony és olcsó rendezését meg
felelő színvonalon látták el (ld. a következő írást)

A fogyasztói jogviták gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érde
kében létrehozott békéltető testületek 2003-ban 1082 üggyel foglalkoztak, mely az 
előző évi 652 ügyhöz képest jelentős növekedést jelent. A testületek múlt évi össze
sített ügyszámáról és a határozatok fajtáiról (megszűnés, ajánlás, egyezség, kötele
zés) az 1. számú melléklet ad részletes tájékoztatást.
Az 1082 ügy közel fele (599) ügydöntő határozattal (ajánlás, egyezség, kötelezés) fe
jeződött be. Az így befejezett ügyek közül 316 ajánlással, 257 egyezséggel és 26 kö
telezéssel zárult. 483 ügyben került sor az eljárás megszüntetésére.
Az ügyek tárgy szerinti megoszlását, vagyis a panaszok okait elemezve megállapítha
tó, hogy a szolgáltatások minőségével kapcsolatban érkezett a legtöbb kérelem. Ezen 
belül a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások (240), az építőipari szolgáltatások (177) 
az egyéb szolgáltatások (műszaki cikkek, bútor, egyéb termékek javítása, szakipari 
munkák 331) nem megfelelő minősége miatt érkezett jelentős számú panasz. A kü
lönböző termékek (műszaki cikkek, építő anyagok, ruházat, élelmiszerek, stb.) hibái
ra 247-en panaszkodtak, míg a panaszügyeken belül a korábbi évekhez képest csök
kent az utazási szerződésekkel (52) és a közüzemi szolgáltatásokkal (35) kapcsolatos 
panaszok aránya.
Az ügydöntő határozattal befejezett 599 ügyből 329 esetben a kérelem alaposnak, 
148 esetben részben megalapozottnak, és 102 panasz alaptalannak bizonyult. A be
panaszolt gazdálkodó szervezetek az ügyek kb. 60%-ában együttműködtek a testüle
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tekkel a vita rendezése során. Az együttműködési készség megyénként és a vállalko
zások nagyságától, tevékenységétől függően is jelentős szóródást mutat.
A korábbiakhoz képest feltűnően emelkedett a pénzügyi biztosítási szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyek száma. Ez a tendencia már a múlt évben elkezdődött, de ma már 
szinte nincs olyan testület, ahol az ilyen jellegű panaszok ne jelentek volna meg. En
nek oka, hogy a PSZAF, az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek egy
aránt, az ilyen panaszosokat a békéltető testületekhez irányítják. Tapasztalatunk sze
rint a testületek többsége ma még nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel az 
ilyen - speciális szakértelmet igénylő - jogviták kezelésére. Tény továbbá az is, hogy 
a fogyasztó védelme az egyéb szolgáltatásoknál és termékeknél érvényesülő véde
lemhez képest ezen a területen a legkevésbé megoldott.
Budapest, 2004. június 8.
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium________________________________________

Az állam jelentős szerepet vállalt a fogyasztóvédelmi civil szervezetek működ
tetésének finanszírozásával. Az évenként növekvő mértékű támogatás eredmé
nyeként az e területen működő társadalmi szervezetek tevékenysége jelentősen 
fejlődött, melynek eredményeként egyre szélesebb körben vállalják fel a fo
gyasztói érdekek képviseletét, jogérvényesítését és a fogyasztók tájékoztatását, 
oktatását. Lehetőségük van továbbá a közérdekű keresetindításra minden olyan 
esetben, amikor a jogszabályba ütköző tevékenység a fogyasztók széles körét 
érinti vagy jelentős hátrányt okoz. E lehetőséggel az elmúlt időszakban több 
alkalommal is éltek a szervezetek.

11.2.1 A fogyasztóvédelem intézményi rendszere

Az intézményfejlesztésért, valamint a jogszabályok végrehajtásáért felelős in
tézmények elsősorban a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi fo
gyasztóvédelmi felügyelőségek, valamint más piacfelügyeleti hatóságok 
(ÁNTSZ, Állategészségügyi-, és Elelmiszerellenőrző Állomások, Környezet
védelmi Főfelügyelőség, Közlekedési Főfelügyelet, Műszaki Biztonsági Főfel
ügyelet, VPOP, stb.). Ezen intézmények függetlenek és hatékonyak a jogsza
bályok végrehajtásában, azonban különböző tárcák felügyelete alatt állnak 
(ESzCsM, FVM, KöVM, IHM, PM). Az egyes piacfelügyeleti tevékenységet 
ellátó szerveknek szorosan együtt kell működniük az FVF-el, illetve az FVF 
irányításával működő Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerrel.

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen kívül fogyasztóvédelmi és 
piacfelügyeleti feladatokat látnak el a területi felügyelőségek, melyek szakmai 
irányítása a FVF illetve közvetve a GKM feladata. A FVF feladatai az EU-
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jogharmonizációból, valamint a csatlakozási követelményekből adódóan fo
lyamatosan bővülnek.

Az FVF és a VPOP együttműködési megállapodása alapján a csatlakozás idő
pontjától biztosítható lesz a harmadik országokból importált termékek termék- 
biztonsági szabályoknak való megfelelése ellenőrzéséhez szükséges informá
ciócsere az FVF és a vámszervek között. A harmadik országokból importált 
áruk termékbiztonsági szabályoknak való megfelelőség ellenőrzéséről szóló 
339/93/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához biztosítani kell az anyagi és 
személyi feltételeket.

A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme érvényre jutta
tása a megváltozott körülmények között tehát új feladatokat jelent. Az import 
élelmiszerek kötelező előzetes vizsgálatait az Országos Élelmezés- és Táplál
kozástudományi Intézet (OÉTI) végezte. A kötelező vizsgálatok és az előzetes 
hatósági jóváhagyás megszűnése azt jelenti, hogy a korábbinál fokozottabb pi
ac-felügyeleti ellenőrzési feladatai lesznek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő
ségnek és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek, illetve más piac
felügyeleti tevékenységet végző hatóságoknak (pl. ANTSZ).

K a p cso ló d ó  jo g sza b á ly o k :

-  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
-  1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny- 

korlátozás tilalmáról
-  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermé

kek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
-  2002. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvényköny

véről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztó- 
védelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

-  2003. évi C. törvény a hírközlésről
- 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságos

ságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
-  89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bír
ság felhasználásáról
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-  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról

-  49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében ér
vényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

11.2.2 A HACCP rendszer

A fogyasztók érdekeit szolgálja a HACCP rendszer bevezetése Magyarorszá
gon is. A HACCP nemzetközileg elfogadott, szisztematikus módszer az élelmi
szerek biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek meg- 
állapitása, értékelése és kezelése révén.

A HACCP tulajdonképpen a rendszer eredeti angol nevének rövidítése: Hazard 
Analysis Critical Control Point, azaz Veszélyelemzés, Kritikus pontok. Mivel 
az eredeti HACCP rövidítést nehéz kiejteni, sokan becézik HAPCI-nak is.

A HACCP rendszert a hatvanas években az amerikai űrkutatási program kere
tében fejlesztette ki a Pillsbury vállalat az űrkutatási Hivatallal (NASA) és a 
hadsereg Natick laboratóriumával közösen. Céljuk az volt, hogy az űrhajósokat 
szennyezésmentes, biztonságos élelmiszerekkel lássák el az űrutazás során, 
amit a hagyományos végtermék-ellenőrzési módszerekkel nem lehetett biztosí
tani. Az új szemléletű élelmiszer-biztonsági rendszer elveit 1971-ben hozták 
nyilvánosságra.

A konzervipari termékeknél már 1973-tól kezdve bevezették, de az általános 
élelmiszer-ipari alkalmazás a nyolcvanas évek közepén kezdett gyorsan terjed
ni. A nemzetközi szervezetek is ajánlják használatát. A FAO/WHO Codex 
Alimentarius Bizottság HACCP irányelveit 1993-ban adták ki. Ezt tekintik a 
HACCP módszertan nemzetközi alapdokumentációjának. Ennek a megfelelője 
a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/1993. számú előírása.

A HACCP alkalmazása az Európai Unió országaiban 1995. december 14. óta 
kötelező (93/43 EK direktíva). A magyar élelmiszertörvény (1995. évi XC. 
törvény) végrehajtási utasítása tartalmazza az első kötelező előírást. Az élelmi
szer gyártók részére 2002. január 1.-től kötelező a HACCP rendszer alkalmazá
sa (1/1996. (1.9.) FM-NM-IKM rendelet). A vendéglátásban és a közétkezte
tésben ugyancsak 2002. január 1.-től kötelező a HACCP rendszer alkalmazása 
(80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM rendelet).

A rendeletek megszületésének okai a hétköznapokban keresendő. Világszerte 
egyre több élelmiszer eredetű megbetegedést észlelnek. A globalizálódó élel
miszer kereskedelem révén egy-egy veszélyforrás váratlanul tűnik fel és okoz 
nem várt megbetegedéseket. A fogyasztók mind több figyelmet szentelnek 
ezeknek az eseteknek, és egyre fokozódóan követelik, hogy csak olyan élelmi
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szerek kerüljenek forgalomba illetve felszolgálásra melyek biztonságosak. En
nek elérésére a HACCP rendszert egyre szélesebb körben alkalmazzák vala
mennyi, az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával és a vendéglátással 
kapcsolatos tevékenység során.

A HACCP rendszernek igen lényeges jellegzetessége, hogy adott termékre, 
termékcsoportra, technológiára, az adott körülmények között kell a veszély- 
elemzést elvégezni és a rendszert kidolgozni. Ezért nem lehetséges egy általá
nos, minden hasonló tevékenységet végző szervezetre alkalmazható rendszer 
dokumentáció kidolgozása, hanem minden esetben az egyedi adottságok, felté
telek részletes vizsgálata szükséges. Hasonló adottságok és technológiák vi
szont vannak, különösen igaz ez a közétkeztetésre és a vendéglátásra. Ezen a 
felismerésen alapul a projekt, amely csoportos és mintarendszeres módszerek 
alkalmazásával próbálja meg egyszerűsíteni, gyorsítani, és olcsóbbá tenni a 
HACCP kialakítását.

11.3 Az árak megállapítása

A piacgazdaságok egyik, ha nem a legfontosabb, alapeleme az árképzés sza
badsága, az árak piaci viszonyok által történő meghatározása. Az árak fontos 
információt jelentenek a potenciálisan piacra lépőknek. Ha a cég képtelen 
olyan gazdálkodásra, hogy költségeire az árban fedezethez jusson, akkor a piac 
törvényei szerint előbb utóbb tönkremegy, helyét a hatékonyan termelő cégek 
foglalják el. Az árak kifejezik a javak relatíve szűkösségét, és ilyen módon az 
erőforrásokkal történő optimális gazdálkodáshoz is lényegbevágó információt 
adnak. Ezen logika alapján az államnak és az állami szabályozásnak semmi ke
resnivalója nincsen az árak területén, mivel az ármegállapítás a piaci szereplők 
szabad joga.

A fenti gondolatmenet azonban ott hibázik, hogy a piacok nem tökéletesek, pi
aci hibák és tökéletlenségek fordulnak elő. Ilyen szempontból tipikusnak te
kinthető a monopóliumoknak a fogyasztókat károsan érintő ágazása. Helyi pia
cokon is előfordulhat, hogy a fogyasztók választása korlátozott, amit az érintett 
cégek rögtön ki is használhatnak árazási politikájukkal. Számos^olyan részpiac 
is létezik, ahol a fogyasztók információi korlátozottak, és az információs 
aszimmetriából fakadó előnyt az adott termék, szolgáltatás nyújtója kihasznál
hatja.
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Magyarországon az 1990. évi LXXXVII. tv., vagyis az ún. ártörvény két fon
tos funkciót tölt be a verseny szabályozásában:

a) Deklarálja az árak, illetve, az árképzés szabadságát. Alapelvként azt 
fogalmazza meg, hogy az árban, díjban, értékesítési feltételekben a szer
ződő felek önállóan állapodnak meg, a versenytörvények tiszteletben tar
tásával, kölcsönösen együttműködve egymással. A Kormány vagy a tör
vény nem ár-ellenőrzést akar megvalósítani, hanem ehelyett a verseny- 
szabályozásra, a piacra kívánja bízni az ellenőrzést. Csak akkor lép fél, 
akkor vizsgál, ha gyanú merül fel - a jogsértő magatartással szemben vi
szont biztosítja a jogorvoslat lehetőségét.

b) Meghatározza az állami beavatkozás kereteit. A verseny feltételezi a 
szabad piaci árakat, de adott esetben szükség lehet piacgazdasági keretek 
között is állami beavatkozásra. A törvény ehhez adja meg a lehetőséget, 
ugyanakkor meghúzza annak kereteit, korlátáit is, hogy az állam felesle
gesen ne keresztezze a piaci folyamatokat. Alapelvként azt követi, hogy 
állami, törvényi korlátozásra, beavatkozásra ott kerüljön sor, ahol a ver
senytörvény nem nyújt megfelelő biztosítékot, illetve ahol sajátos társa
dalmi-gazdasági érdeket szolgál a központi ármeghatározás.

c) Az ártörvény funkciója, hogy garantálja a szabályozott területeken 
fogyasztók védelmét a vállalatok esetleges túlárazásos gyakorlataival 
szemben, ugyanakkor biztosítsa az árellenőrzés, hatósági beavatkozás ál
tal érintett vállalatok védelmét a szabályozói hatáskörökkel rendelkező 
hatóságoknak, a nem alátámasztott, túlzó, az indokolt költségekre és az 
elismerhető jövedelemigényre fedezetet nem biztosító beavatkozásai el
len.

Az elmúlt időszakban kritikák merültek fel az ártörvény gyakorlati működése 
során, mivel számos olyan szabályozási megoldás született amelyeknél tisztá
zatlan maradt ezen szabályozásoknak az ártörvényi, illetve a versenytörvényi 
általános rendelkezésekhez való viszonya, és a választott szabályozási megol
dás indokoltsága. Láthatólag egyre több olyan speciális törvény van, amely 
árat, különféle megoldású árkontroll mechanizmust is szabályoz. Ilyen példákat 
lehetne említeni az energiaárak ártörvényen kívüli szabályozása, a tankönyvek 
sajátos árkontroll mechanizmusa, a temetői kegyeleti közszolgáltatások díjai
nak szabályozása, és más, kötelezően igénybevett közszolgáltatások - szemét- 
szállítás és szemétlerakás, kéményseprő-ipari szolgáltatások területein. Külön 
törvényben szabályozzák a gyógyszerpiacot, rögzítik az árat a dohánytermékek, 
a közjegyzői szolgáltatási díjak eseteiben. A kivételeket szaporítja az önkor
mányzatok rendeleti szintű különféle szabályozásai, például a közterületek 
használata - pl. parkolási díjak területén. Sajátos árkontroll érvényesül a szer
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zői jogi közös jogkezelő szervezetek esetén, és az agrárrendtartás körébe tarto
zó piacok is külön szabályozottak. így a Gazdasági versenyhivatal szerint töb- 

 ̂bek között újra kellene gondolni az ártörvényt, felül kellene vizsgálni az addigi 
kivételes eseteket, az önkormányzatok szerepét.3

A következőkben az ártörvény által érintett területeket, kivételeket ismertetjük. 

A J  B e je len tés i k ö te leze ttség

A versenytörvényhez, gazdasági erőfölényhez igazodva írhatja elő a Kormány 
az áremelés előzetes bejelentési kötelezettségét (vagyis bizonyítani kell, hogy 
az áremelés indokolt, nem az erőfölénnyel való visszaélést jelenti). Előzetesen 
alkalmazható, preventív eszközt jelent, amelyet akkor vesznek igénybe, ha 
nemcsak egyszerűen erőfölényben van egy gazdálkodó szervezet, hanem az át
lagosnál nagyobb az azzal való visszaélés lehetősége. (Utólag, a piaci magatar
tást szabályozó törvény alapján is fel lehet lépni az ilyen magatartással szem
ben.) Az erőfölénnyel rendelkező szférából ezért kivették általában azokat az 
eseteket, ahol az import liberalizált, vagy ahol a vevő is erőfölényben van (pl. 
hadfelszerelés, gyógyszer). Ezért csak igen szűk körben érvényesül a bejelenté
si kötelezettség (pl. napraforgó étolaj, margarin), ahol a piacot csak egy, vagy 
egy-két vállalat alkotja.

Ha a versenytörvénybe ütközne, a Versenyhivatal 45 napon belül részben vagy 
egészben megtilthatja az áremelést. Természetesen a Versenyhivatal engedélye 
esetén az emelt árra is vonatkozik a felek megállapodásának szükségessége.

B J H a tó s á g i á rszabá lyozás, á rm egá llap ítá s

A hatósági szabályozás, ármegállapítás körébe tartozó termékek és szolgáltatá
sok körét a törvény taxatíve, tételesen sorolja fel, tehát ezeket csak az Ország
gyűlés alakíthatja ki vagy módosíthatja. Alapelvként azt követi a törvény, hogy 
hatósági ármegállapítás csak ott legyen, ahol tartós monopolhelyzet van, im
portverseny nélkül. A jelenlegi szabályozás szerint ebbe a körbe tartoznak pl. 
egyes infrastrukturális szolgáltatások (posta, vasút, távolsági közlekedés), az 
energiaszolgáltatás (villany, gáz, távhő, szén, tűzifa - az olaj, a benzin viszont 
nem), valamint néhány fogyasztási cikk.

3 Gondolatok az ártörvény koncepcionális felülvizsgálatához, GVH honlapja, 
http://www.gvh.ionlab.net/index.php?id=3303&l=h , Letöltés ideje: 2006.07.15-

http://www.gvh.ionlab.net/index.php?id=3303&l=h
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Egyrészt a hatósági ár formája lehet

• maximális (legmagasabb) ár, amelynél a szerződéses ár nem lehet ma
gasabb. Megállapítása úgy történik, hogy a hatékonyan működő vállal
kozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet 
biztosítson. Egyes energiahordozóknál a külpiaci ár az árképzés alapja.

• minimális (legalacsonyabb) ár, amelynél a szerződéses ár nem lehet 
alacsonyabb. Az ár a termelő biztonságát szolgálja, mértékét az határoz
za meg, hogy legalább a hatékony termelő ráfordításainak fedezetét biz
tosítsa.

A hatósági ármegállapítást tehát nem inflációellenes eszközként kívánják mű
ködtetni. Alapelve az, hogy a piaci ár ne veszélyeztesse a piac, illetve egyes 
társadalmi-gazdasági szempontból fontos szférák működését, de ugyanakkor 
nem fogadja el a pazarló költséggazdálkodást sem. A gyakorlatban azonban az 
egyes árak gyakran kerülnek politikai viták kereszttüzébe. Az egyik ilyen sok 
vitát kiváltó eset a lakossági gázárak meghatározása és szabályozása. A hosszú 
ideig mesterségesen, mélyen a világpiaci árak alatt tartott gázár 2006-ra már 
évi 150 milliárd forintot meghaladó költségvetési támogatási igénnyel járt, 
amit már a költségvetés képtelen volt fenntartani. Erről illetve a tervezett vál
toztatásokról lásd a következő írást.

Harmadára csökken a kompenzációs kassza
2006. június 28., szerda, 7. Origó

A Magyar Energia Hivatal (MÉH) 2006 júniusában javaslatot nyújtott be a magyar 
gázpiac működési modelljére. Az új szabályozás célja korrekt piaci verseny megte
remtése úgy, hogy közben ellenőrzi a jelentős piaci erejű fogyasztókat és védi a ki
csiket. A szabályozás a jelenlegi 5-10 százalékról kétharmadosra növelné a versenyt 
a gázpiacon, és a most közüzemi szolgáltatóként működő cégek piaci kereskedőkké 
válnának. A leendő szabályozás az uniós elveknek is eleget tesz, és a környezetvé
delmi előírásokat is teljesíti. A MÉH javaslata szerint a mostani közüzemi szolgálta
tók ellátási kötelezettséggel rendelkező, úgynevezett egyetemes szolgáltatókká vál
nának; később ez a kötelezettség megszűnne, de pályázhatnának erre a szerepre. Ez 
az egyetemes szolgáltatás, hasonlóan a távközlési piacon működőhöz, a hatóság által 
előírt és elvárt garantált minőségű szolgáltatás lesz.
Az egyetemes szolgáltatást csak a háztartási és a kisipari fogyasztók vehetnék igény
be, de gázt, saját döntésük alapján vásárolhatnának a versenypiacon is. Az egyetemes 
szolgáltatók már nem hatósági áron szolgáltatnának, csupán egy, a versenypiacin 
alapuló kontrollált díjat kellene alkalmazniuk. Ez a díj azonban a tervezet szerint 
semmiképpen sem okozhatna az adott társaságnak veszteséget. Az egyetemes szol
gáltatást igénybe vevők csoportján belül csak a szociálisan rászorulók kapnának ál
lamilag támogatott kedvezményes tarifán alapuló gázt.
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Az EU elvárásai szerint a magyar áram- és gázpiacot 2007 közepén kell szabaddá 
tenni. A MÉH tervezetének szakmai vitája a következő hónapokban várható, ám 
szakértők szerint az új gáztörvény csak a jövő év közepére születik meg.
A földgáz árának mostani 30 százalékos emelése jó lépés a meglehetősen igazságta
lan kompenzációs rendszer felszámolása felé, de ennél többre lesz szükség egy hosz- 
szú távon fenntartható modell létrehozásához - mondta el az [origo]-nak Hegedűs 
Miklós, a GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. Az augusztusi 
változások körülbelül 30-40 milliárd forinttal csökkentik a gázár-kompenzációs 
kassza kiadásait, de egy tisztán a rászorultságot érvényesítő rendszer képes lenne 60- 
70 milliárd forintos keretből megoldani a támogatásokat. Ebben azonban csak a va
lóban rászomló fogyasztók kaphatnának helyet. Vagyis azok a fogyasztók, akik jó 
anyagi helyzetük ellenére, kis fogyasztásuk miatt ma nagy támogatásban részesülnek, 
jóval nagyobb áremelésekre számíthatnak.
A támogatások tisztán szociális alapokra helyezéséhez azonban égető szükség lenne 
egy, a rászorultsági elvet a lehető legjobban tükröző kritériumrendszer kialakítására - 
mondta Hegedűs Miklós. Ez egyébként a teljes szociális rendszer megreformálásá
hoz is nélkülözhetetlennek tűnik. Fontos, hogy a politika ne akadályozza meg ilyen
olyan vélt érdekei miatt a gázárak piacosítását, mivel az érvényben levő kompenzá
ciós rendszert is az adófizetők pénzéből finanszírozzák. A változások fájdalmas ha
tásokkal is járnak, de nélkülözhetetlenek egy fenntartható gázár-rendszer kialakításá
hoz. Hegedűs Miklós szerint a jövő év közepére létrejöhetne egy igazságosabb, a vi
lágpiaci trendet jobban követő és nem mellékesen a költségvetést kevésbé terhelő 
támogatási modell.

A hatósági ár ugyanakkor megállapítható

• tételesen vagy
• az ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal, képlettel,

minden esetben az alkalmazás feltételeivel együtt (minőség, határidő, fizetési 
feltételek, a teljesítés helye stb.).

Az ármegállapítás rendje decentralizált, az egyes szakminisztériumok, illet
ve az önkormányzatok jogosultak a hatósági ármegállapításra. (Ha miniszter 
állapítja meg az árat, illetve ha ahhoz költségvetési támogatás párosul, a pénz
ügyminiszter egyetértése is szükséges.) Ha azonban az árhatósági döntés miatt 
nem térülnek meg a költségek, az árhatóság (állam, önkormányzat) köteles azt 
kompenzálni.

Az ármegállapítás kérelemre (30 napon belül) vagy hivatalból történik. Jogsza
bályban kell közzétenni, visszamenőleges hatályú nem lehet (bár kivételesen az 
érvényes, nem teljesített szerződés része lehet az új ár).

Jogsértés esetén az árat megállapító szervezet kötelezi a vállalatot a jogszerű ár 
alkalmazására, a többlet árbevételnek a sértett részére (vagy ha ez nem állapít
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ható meg, az állam javára) való visszatérítésre. A Versenyhivatal ezen túl bün
tetést szab ki. Fellebbezésnek helye nincs, a bíróságtól kérhető a felülvizsgálat.

Rendkívüli felhatalmazás alapján a gazdaság egészét vagy jelentős részét 
érintő, és az árak alakulására ható adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási 
eszköz változása esetén a Kormány (maximum 6 hónap időtartamra) a nem ha
tósági árak körében is rendelkezhet az árakra vonatkozóan.

A hatósági ár alkalmazása meglehetősen ritka a gazdaságban. Magyarországon 
az utóbbi időben a gyógyszeráraknál került mégis alkalmazásra. A kormány a 
gyógyszercégeknek az árait az ártörvény alapján 180 napra befagyasztotta, te
hát a termékeket hatóságilag csökkentett áron lehetett megvásárolni. A tör
vény végül az Alkotmánybíróságon „elvérzett”, azaz az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy nem álltak fent azok a körülmények, amelyek a rendkívüli 
felhatalmazást indokolták volna (ld. a következő írást).

Alkotmányellenes a gyógyszerárak befagyasztása
Magyarország.hu, MTI 2004. május 25., kedd
http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/abgyogyszer20040525.html

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében július elsejével hatályát veszti a gyógy
szerárak befagyasztásáról szóló kormányrendelet. A testület szerint az árakról csak 
kivételesen, átmeneti jelleggel és előre meghatározott időszakra kiterjedően lehet 
rendelkezni.
Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság (AB) a gyógyszerárak 
befagyasztásáról hozott kormányrendeletet, mellyel a kormány április 1-jétől a ko
rábbinál 15 százalékkal alacsonyabban határozta meg a gyógyszerek árát. Az 
egyhangúlag elfogadott határozat szerint az emberi felhasználásra kerülő gyógysze
rek és egyes tápszerek átmeneti szabályozásáról szóló, 2004. április 1-jén hatályba 
lépett kormányrendelet megalkotásakor a kormány túllépte az ártörvényben adott 
felhatalmazás kereteit. A döntés nem jogosítja fel a gyártókat kártérítési igény meg
fogalmazására.
Kivételesen, átmeneti jelleggel, meghatározott időre szabályozhatóak az árak
Az Alkotmánybíróság egyben megfogalmazott egy olyan alkotmányos követelményt 
is, mely szerint az árakról rendelkezni csak kivételesen, átmeneti jelleggel és előre 
meghatározott időszakra kiterjedően lehet.________________________________

http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/abgyogyszer20040525.html
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11.4. Összefoglalás

Ebben a fejezetben a vállaltok működését, működési környezetét leginkább 
meghatározó törvényekkel, állami beavatkozási formákkal ismerkedhettünk 
meg. A Versenytörvény a tisztességes piaci magatartást igyekszik biztosítani. 
A törvény betartásáért felelős Versenyhivatal az elmúlt évben aktivizálta ma
gát, és az előző évekhez képest drasztikus büntetési tételeket szabott ki első
sorban az erőfölénnyel való visszaélés, a kartellszabályok megsértése miatt. 
Ahogy a hivatal fogalmazott, a piacgazdasági rendszerbe történő átmenet első 
időszaka még a tanulással telt el, most már azonban a gazdasági szereplők tisz
tába jöhettek a piaci játékszabályokkal. Az esettanulmányokkal bőségesen alá
támasztott példák mutatják, hogy a piaci szabályok betartása területén még van 
mit tanulni még a legnagyobb, piacvezető cégeknek is.

A fogyasztóvédelem is jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években 
főleg Európai Uniós csatlakozásunk kapcsán. A kereskedelmi egységek és az 
éttermek, élelmiszert forgalmazó, értékesítő cégek azok, ahol a fogyasztókat a 
leginkább károsítják, ahol legtöbb szabálytalanság történnek. Az újabb minő
ségi, fogyasztóvédelmi előírások betartása, a HACCP rendszer alkalmazása sok 
cégnek okoz gondot és jelentős többletköltséget is.

A piacgazdaságban, így Magyarországon is alapvető, hogy az árakat a szerződő 
felek állapítják meg, mindenfajta állami beavatkozástól függetlenül. Az Ártör
vény azonban egyes törvényileg tételesen meghatározott esetekben -  monopol
helyzet, közüzemi szolgáltatások -  az állami szervek kezébe teszi az ármegál
lapítás mértékét és módját. Az elmúlt évben a gyógyszerárak befagyasztása so
rán alkalmazta a kormány a rendszerváltás óta először rendkívüli jogosítványát 
az árak meghatározására, amit nem sokkal később az Alkotmánybíróság alkot
mányellenesnek titulált. Az utóbbi időkben a hatósági árak között a gázárak kö
rül bontakozott ki politikai felhangoktól sem mentes polémia, aminek meg
nyugtató lezárására jelenleg nincsen remény.



12. Az adózás és az adózási rendszer

Először is az a kérdés merülhet fel, hogy egyáltalán miért van szükség adóra és 
adózásra. Mint azt már az előző fejezetekben bemutattuk, a piacgazdaság ön
magában korántsem tökéletes. A 4. fejezetben láthattuk azokat a piacgazdasági 
rendszereket, amelyek választ próbáltak adni és találni a piaci tökéletlenségek
re. Az eddigiekben részletesebben foglalkoztunk a piaci hibáknak főleg a fo
gyasztókat és a versenytársakat károsan érintő hatásaival. Ugyanakkor a min
denfajta kontroll nélkül működő piac nyomán mind a gazdasági hatékonyság, 
mind a társadalmi igazságosság, vagy a gazdaság hosszú távú stabilitásának 
alapelvei sérülhetnek. Annak érdekében, hogy ezeket a piaci hibákat ki lehes
sen küszöbölni, központi (állami) beavatkozásra van szükség. Ezen állami 
funkció megvalósítása azonban korántsem költség nélküli, ezért ezen kiadások 
fedezésére van szükség a központi bevételek biztosítására, vagyis adóztatásra. 
Ezen kívül vannak olyan államhatalmi, államigazgatási, társadalmi feladatok, 
amelyek finanszírozási igénye ugyancsak kormányzati bevételt, azaz adóztatást 
tesz szükségessé.

Az adók gazdaságtana külön tudományterület, amellyel más tárgyak majd rész
letesebben is foglalkoznak. Ebben a fejezetben a továbbiakban először is az 
adórendszerek funkcióival, majd általános vonásaival, az ehhez tartozó fogal
makkal és meghatározásokkal foglalkozunk, majd az adórendszer funkcióit 
vesszük górcső alá, folytatva az adózástól elvárt hatásokkal. Végül a magyar 
adórendszert hasonlítjuk össze más országokéval, továbbá a hazai államháztar
tás bevételeit és kiadásait részletezzük.

12.1 Az adórendszer és funkciói

Ahhoz, hogy az állam az előző fejezetekben már taglalt feladatait el tudja vé
gezni és az állami funkciókat el tudja látni, finanszírozási forrásokra van szük
sége. A bevételek és a kiadások az éves költségvetésben jelennek meg, ahol 
meghatározásra kerülnek az elvégzendő és finanszírozandó feladatok, amelyek 
megvalósításának fedezésére nagyrészt az adók szolgálnak.

Adórendszernek nevezzük egy adott országban egy adott időszakban működ
tetett adók összességét, az adóztatás jogának a központi és az alsóbb kormány
zati szintek közötti megoszlását, az adók beszedésének módját, technikáit, az 
adóigazgatás intézményeit.
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Az adórendszerek többirányú funkciót töltenek be: a fedezeti, a szabályozási
befolyásolási és a társadalompolitikai funkciókat az alábbiakban tárgyaljuk.

A./ Fedezeti funkció
Az adórendszer egyik legfontosabb feladata az államháztartási bevételek biz
tosítása az adót kivető állam számára. Vannak olyan társadalmi (és helyi) 
funkciók, intézmények és feladatok, amelyek ellátása közös társadalmi érdek, 
ezért a finanszírozásnak is közösnek kell lennie. Ennek megvalósítási formáját, 
finanszírozási forrását biztosítják az adóbevételek (és más, hasonló eszközök, a 
vámok, illetékek stb.). Lényegében ebből következik, hogy „adózni kell”.

Ez a fedezeti funkció érvényesülését jelenti, hiszen ezáltal képes fedezni az ál
lam saját költségvetési kiadásait. Ha pusztán ebből a funkcióból indulunk ki, az 
államháztartás bevételi (adóbevételi) igényét elsősorban a felhasználási igény, 
vagyis az határozza meg, hogy milyen és mennyi közös kiadás fedezetét kell 
bevételi oldalon megteremteni. (Ez az elv persze sohasem abszolutizálható, 
mert reális korlátot szab ennek a társadalom és a gazdaság teherbíró /adófizető/ 
képessége, illetve az adóztatás társadalmi-gazdasági hatása, következménye, de 
mindenesetre fontos meghatározó tényező a bevételi-finanszírozási igény.)

Az adóztatás mértékét ebből következően lényegesen befolyásolja az így finan
szírozandó állami-közösségi feladatok nagysága és jellege: mekkora az állam- 
hatalmi és államigazgatási apparátus, milyen nagyságú közszolgálati funkciót 
lát el (védelem, oktatás, kutatás, kultúra, közművelődés, egészségügy, sport, 
infrastruktúra-fejlesztés, szociális ellátás), illetve milyen jellegű és mértékű a 
költségvetés gazdasági szerepvállalása (beruházási, külgazdasági, támogatási, 
ágazati- és regionális fejlesztési, válságkezelési programok).

Ugyanakkor az adózó szempontjából ez gyakorlatilag eev elvonási funkciót ie- 
lent, a jövedelem megosztását a termelési (érték- és jövedelemtermelési) fo
lyamat során kialakult elsődleges jövedelemtulajdonosok (a vállalat és a ház
tartás), és az állami-közösségi szféra között, a közösségi kiadások fedezetének 
biztosítása céljából.

Nyilvánvaló, hogy egyik oldalról mindenki szeretne magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtó államot, a másik oldalról azonban adózni, ami ezen 
szolgáltatásokat finanszírozza, senki sem szeretne. Ennek egyfajta közös neve
zője az az elv, hogy a közösségi, állami feladatok finanszírozása -  mint azt a 
következő fejezetrészben szemléltetjük - , nem róhat olyan magas terhet a fi
nanszírozókra, ami drasztikusan rontaná a jövedelmi viszonyokat és sértené a 
versenyképességet.
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B./ Gazdaságpolitikai, szabályozási-befolyásolási funkció 
Ez tulajdonképpen a kivető állam (önkormányzat) sajátos gazdaságpolitikai 
céljainak érvényesítését, közvetítését jelenti a gazdaság szereplői felé. Az 
adóztatás, jövedelem-elvonás nemcsak a kedvezményezett állami, helyi költ
ségvetés alakulását befolyásolja, hanem minden esetben hat az adófizetőre is. 
Az adók befolyást gyakorolnak a lakosság és a vállalatok nettó jövedelem- 
pozícióira, szerepet játszanak a fogyasztói árak alakulásában, alakítják a terme
lés és szolgáltatás költségeit is. Ugyanakkor befolyásolják a gazdaságpolitikai 
célok megvalósítását, elősegíthetik -  de éppen úgy ronthatják is -  azokat. Ve
szélyes az adórendszert a rövid távú konjunktúra befolyásolására felhasználni. 
Az adók befolyásolásával -  önmagában -  nem lehet elvárni a növekedés gyor
sítását, vagy a hatékonyság és versenyképesség érdemi javítását.

Ha valamilyen állami, társadalmi igény mutatkozik bizonyos magatartásformák 
pozitív vagy negatív irányú szankcionálására, akkor elképzelhető az ehhez 
kapcsolódó adók mértékének emelése vagy csökkentése. Ilyen okokból vetnek 
ki például külön jövedéki adót a dohánytermékekre vagy a szeszes italokra, 
míg a pozitív befolyásolásra példa lehet az, hogy az oktatásra költött kiadások 
után adókedvezmény számolható el.

Az adózásban érintettek magatartására egyrészt az elvonás mértéke játszik 
fontos szerepet. Az adók formájában elvont jövedelem értelemszerűen csök
kenti az adófizető vállalat (vagy magánszemély, háztartás) elkölthető jövedel
mét, vagyis alakítja a rendelkezésre álló, fogyasztásra és/vagy felhalmozásra 
fordítható jövedelem nagyságát, a megtakarítás lehetséges arányát. Ezen ke
resztül befolyásolja az önfinanszírozó-képességet, a fejlődés dinamikáját, illet
ve általában is a gazdasági szereplők reakció-képességét és érdekeltségét.

Másrészt fontos az adóztatás, az adómértékek változásának intenzitása. Na
gyobb mértékű és/vagy progresszíven növekvő elvonás esetén -  egy bizonyos 
szint fölött -  értelemszerűen hamarabb eljutnak a gazdasági szereplők ahhoz a 
ponthoz, amikor már tompul vagy meg is szűnik az érdekeltségük a gazdasági 
tevékenység további folytatásában, bővítésében, mert a realizálható jövede
lemnek túl nagy hányada kerül központosításra, rohamosan romlik a saját nettó 
(adózás utáni) jövedelem és az annak eléréséhez szükséges tőke- vagy munka- 
ráfordítás aránya.

Harmadrészt fontos tényező az adó alapjának meghatározása. Az adó alapja 
lehet a jövedelem, a vagyon, a fogyasztás, vagy az erőforráselemek felhaszná
lása. Az adó alapja azt határozza meg, hogy ki vagy mi a közvetlen teherviselő, 
az adóval terhelt, és ezt minek arányában, mihez viszonyítva határozzuk meg. 
A teljesítmény (jövedelemszerzés), az erőforrás, vagy a fogyasztás „ára” az
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adóztatástól függően, az adó mértékével megnő, és ez szerepel az egyén (ház
tartás) vagy a vállalat kalkulációjában, ezáltal befolyásolja az árat, meghatá
rozza az erőforrástól elvárt jövedelmezőségi követelményt.

Az, hogy melyik erőforrásra vetítjük (vetjük) ki az adót, alakítja az erőforrások 
v árarányait, az erőforrások közötti választást, az adott erőforrás igénybevétel

ének mértékét (eltérítve a „piaci” árarányoktól). Az erőforrás-arányos adót 
mindenkinek fizetnie kell, aki felhasználja az adott erőforrást (föld, tőke, mun
kaerő), azonos mértékkel, függetlenül az erőforrás hozamától, azaz az állam 
nem vállalja ennek kockázatát, míg a jövedelemarányos elvonásnál abból von 
el, ami már jövedelemként realizálódott. így osztozik a jövedelem nagyságán 
(kockázatán) a vállalkozóval. A jövedelemadó csak a látható (költségekkel le 
nem fedett) hozamot adóztatja, a fogyasztási adó viszont a (talán) kevésbé 
megkerülhető (kivéve a nem számlázott forgalmat), ott jelenik meg, ahol már 
nem lehet továbbhárítani. Vagyis érdemben képes -  akarva-akaratlan -  befo
lyásolni a piaci szereplők magatartását, döntéseit

CJ Politikai, társadalompolitikai funkció
Az adózás módja, az adóterhelés nagysága alakítja a háztartások jövedelmeit, 
hatást gyakorol az árak szintjére, ugyanakkor a kedvezmények révén növelheti 
a jövedelmet, ösztönözhet, azaz szerepet játszik az elsődleges jövedelmek át
csoportosításában, így a társadalmi folyamatok befolyásolásában.

Az egyes társadalmi-politikai szempontok, illetve rétegek preferálása vagy 
diszpreferálása során is fontos szerep jut az adórendszernek. A több elemből 
álló, eltérő adónemekkel és/vagy adómértékekkel működő adórendszer eltérően 
érintheti a különböző társadalmi rétegeket, átalakíthatja a jövedelmek „ere
deti” szerkezetét. Az adórendszerek ezáltal nemcsak gazdasági, hanem fontos 
társadalmi, szociális hatást is gyakorolnak a társadalom egyes tagjaira vagy 
csoportjaira. Az adórendszerek kialakításánál azt is mérlegelni kell, hogy az 
adórendszer indukál-e társadalmi feszültségeket vagy éppen oldja azokat, nö
veli vagy csökkenti a jövedelmi egyenlőtlenséget, a szociális problémák kiala
kulásának veszélyét stb.

Ezt a hatást az adórendszerek kialakításánál tudatosan is fel lehet használni, be 
lehet építeni az adóztatásba. Ez történhet egyrészt azzal, hogy a költségvetés 
tudatosan magasabb elvonási szintet határoz meg, és az így elvont forrástömeg 
egy részét a társadalmi-szociális feszültségek oldását célzó jövedelem újra
elosztásra fordítja. Másrészt saját társadalmi-szociális céljai alapján differenci
álhatja is az adórendszert, egyes társadalmi (jövedelmi) rétegek számára ked
vezményeket adhat, míg másokat ebben nem részesít, vagy külön is disz
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preferál magasabb és/vagy progresszívabb elvonással. Nem kizárt az adórend
szer kifejezetten kormányzati-politikai célú felhasználása sem.

Ha azonban az adórendszeren belül elburjánzik a társadalmi, szociális célok 
támogatása, akkor csökkennek az adóbevételek, vagy nőhet az adóterhelés. 
Gyakorlati példákon keresztül igazolható, hogy a kedvezményezett rétegek 
sokszor vagy egyáltalán nem érzékelik az adórendszeren keresztül nyújtott tá
mogatásokat, vagy azok hatása korlátozott, ugyanakkor a költségvetés terhei 
magasak. Számos esetben az adókedvezményeket nem azok a rétegek tudják 
felhasználni, akiket a kedvezmény megcéloz, hanem azok, akik az adókban azt 
praktikusan érvényesíteni tudják. Ráadásul minden kedvezmény bonyolítja az 
adórendszert, széleskörű alkalmazásuk áttekinthetetlenné teszi azt. Figyelve az 
adók társadalmi hatásaira, a közvetlen szociálpolitikai célokat nem az adórend
szer segítségével, hanem azon kívül, célzott eszközökkel célszerű inkább meg
valósítani.1

12.2 Az adórendszerrel szemben megfogalmazott követelmények

A fentiekben meghatározott funkciók biztosítása mellett az adórendszerrel 
kapcsolatban más - gyakran egymással is ellentétes - elvárások is érvényesül
nek, amelyek közül a legfontosabbakat a következőkben tárgyaljuk.

A J Az adórendszer igazságossága
Az adórendszer legyen igazságos. Ha az adórendszer feladata, hogy a fentiek
ben felsorolt alapelveknek is megfeleljen, akkor ezt lehetőleg úgy érje el, hogy 
azzal az igazságossági kritériumot ne sértse meg. Az igazságosságnak azonban 
három felfogása létezik: a haszonelvűségen, a fizetőképességen alapuló adó
fizetés, és a fejadó elv.

A haszonelvűség felfogása szerint, mivel az adókból a közszolgáltatásokat, 
közjavakat finanszírozzák, az lenne igazságos, ha mindenki annak arányában 
fizetne adót, amilyen arányban részesedik a közjavakból. Ez az elv így az adó
fizetés és a közszolgáltatások formájában megszerzett „haszon” között teremt 
közvetlen kapcsolatot: aki amennyit adózik, annyiban részesedik az adózásból 
finanszírozott javakból. A gyakorlati alkalmazással azonban az a probléma, 
hogy nem tudjuk, ki mennyire használja az egyes közjavakat, és ez milyen 
hasznosságot jelent számára. Léteznek ugyan olyan technikák, amivel mérhe

1 Békési László: Adórendszer és növekedési pálya, http://www.talaljuk- 
ki.hu/index.php/article/articleview/422/1/3/, letöltés ideje 2006.07.17

http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/422/1/3/
http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/422/1/3/
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tővé válik az egyén hasznossági szintje, azonban ennek költsége sokszor meg
haladja a közjószág előállításának költségét, így a gyakorlatban nem alkalmaz
ható. Ugyanakkor az elmélet azzal a feltételezéssel él, hogy a jövedelemelosz
tás a társadalomban megfelelő, annak korrigálása nem szükséges.

A fizetőképesség esetében a bevételi és a kiadási oldal elválik egymástól. Az 
adózás abból indul ki, hogy milyen összbevétel szükséges a különböző közja
vak, jövedelemelosztási célok finanszírozásához, és ezt a fizetőképesség ará
nyában osztja el a társadalom tagjai és/vagy a vállalatok között. Mivel itt a cé
lok között megjelenik az újraelosztás is, ezért az egyes rétegek preferálására, 
diszpreferálására ebben a felfogásban jobb lehetőség nyílik. Megfontolandó 
ugyanakkor, hogy a gyakorlatban lehetetlen szétválasztani, hogy mi az az adó, 
ami közjószágot és mi az, ami újraelosztási célokat szolgál, ezért a fizetőképes
ségen alapuló adózás alkalmazása esetében a gyakorlati tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a közjószágok megfelelő kínálata csorbát szenved a jövedelem- 
kompenzálási célokkal szemben. Lényeges az is, hogy mi a fizetőképesség 
alapja: a fogyasztás, a jövedelem, vagy a vagyon.

A fejadó elv esetében az adófizetők a fizetőképességtől és jövedelmi, vagyoni 
helyzettől függetlenül egyforma adót fizetnek. A fejadó igazságosságának fel
fogása azt állítja, hogy az adót fizető személyek (háztartások) tulajdonképpen 
azonos módon részesednek a közjavakból, és ezért azonos adót is kell fizetni
ük. Gyakorlati alkalmazása elsősorban a helyi adózás esetében jelenik meg.

B./Az adórendszer méltányossága
Az adórendszer igazságossága mellett szólnunk kell a méltányosságról is. A 
méltányosság két fajtája létezik: a horizontális és a vertikális méltányosság. A 
horizontális méltányosság lényege az, hogy az egyenlő fizetőképességűek egy
formán adózzanak, függetlenül attól, hogy milyen forrásból jutottak jövedel
mükhöz. Ebben az esetben a béreket, a kamatokat vagy az osztalékot egyforma 
adókulcs kellene hogy terhelje.

A vertikális méltányosság pedig azt takarja, hogy az, aki magasabb fizetőké
pességgel rendelkezik, többet is adózzon. Kérdéses azonban az, hogy mennyi
vel többet. A lineáris adó esetében is többet fizet abszolút mértékben az, aki
nek magasabb a jövedelme. Ha azonban az adórendszer progresszív, akkor a 
magasabb jövedelműek arányaiban is többet fizetnek. (Vannak egyébként 
olyan adótételek is, amelyek degresszívek, azaz a magasabb jövedelmű adózó 
arányaiban kevesebbet fizet.)
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C./A g a zd a sá g i h a tékon yság , a to rzítá sm en tesség  elve

Az előzőkben inkább azt emeltük ki az adórendszer kapcsán, hogy minek a 
megváltoztatását szeretnénk elérni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a piac -  az 
árak révén -  az erőforrások allokációjára is hatással van. Ha az árarányok az 
adózás miatt megváltoznak, akkor ez értelemszerűen kihat a felhasznált erőfor
rások elosztására, allokációjára is. Megfogalmazható ezért az a követelmény, 
hogy az adórendszer lehetőleg ne torzítsa el a termelési tényezőknek a piaci 
működés által kialakuló allokációját, legalábbis ott, ahol a piac hatékonyan 
működik. Természetesen az extemális hatások esetében az adórendszer felada
ta éppen az, hogy a társadalmilag optimális irányba térítse el az erőforrások al
lokációját.

Az elmúlt néhány évben a hazai politikai élet egyik vitatémája volt a gázárak 
támogatása. A gázár támogatás tulajdonképpen negatív adónak minősül. A gáz 
kedvező ára nyomán számos hazai helyiségben, faluban és városban indítottak 
gázvezeték építési programot, és a lakosság fogyasztása dinamikusan növeke
dett. Az elmúlt 2-3 évben azonban az energiahordozók, így a gáz világpiaci ára 
is jelentősen növekedett, ami azonban csak kisebb mértékben gyűrűzött be a 
fogyasztói árakba. Ennek negatív következményei a 2005-2006-os évben mu
tatkoztak meg. Egyrészt energiapiaci függőségünk drasztikusan növekedett a 
legfontosabb gázszállító, Oroszország irányában, a másik oldalról pedig elma
radt az alternatív, megújuló energiahordozók fejlesztése, pedig ezt az Európai 
Unió is megköveteli hazánktól. Ugyanakkor kiderült az is, hogy a gázárak tá
mogatását a leginkább célzott szegényebb, nyugdíjas lakosság csak kisebb mér
tékben vehette igénybe, a legszegényebbek, akik pedig nem gázzal fütenek 
egyáltalán nem jutottak kedvezményhez.

A hatékonyságra nem csupán az adók nagysága, hanem a progresszivitása is 
lényeges hatást gyakorol. Az egyik fő vitatéma az arányosság mértéke, azaz: 
progresszív, lineáris, vagy degresszív legyen-e az adó mértéke. A szolidaritás 
hívei azt hirdetik, hogy a progresszív adóztatás igazságosabb. Ezt sokan azért 
vitatják, mert jelentősen torzít a közteherviselés mértékén. Az adórendszertől 
inkább elvárt, hogy a progresszivitás mérsékelt legyen, és az adókulcsok száma 
se legyen túl magas.

Az adórendszer túlzott progresszivitása esetében számos negatív hatással szá
molhatunk, mivel ezt a „kényszerszolidaritást” az állampolgárok és vállalkozá
sok nagy része egyoldalúan nem vállalja. Aki csak tud, kitér a kötelezettségek 
teljesítése alól, és terjed az adóelkerülés,, az adócsalás, bővül az adót egyáltalán 
nem fizető szürke és fekete gazdaság. így azok viselik a valódi adóterheket, 
akik nem tudnak, vagy nem akarnak adót csalni.
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A progresszivitás növelése nem csupán az adókulcsok abszolút mértékének nö
velésével érhető el, hanem például úgy is, hogy az adóalapot nem korrigálják, 
indexálják az infláció mértékével, amit elsősorban Magyarországon az 1990-es 
évek magas inflációs időszakában alkalmaztak előszeretettel (hideg progresz- 
szió).

D J Az egyszerűség, kiszámíthatóság, és a minimális költség elve
Az adórendszertől elvárható, hogy egyszerű, érthető és áttekinthető legyen 
mind az adófizetés, mind az esetleges kedvezmények igénybevétele területén. 
A túl bonyolult adórendszer esetében a vállalatok, magánszemélyek költsége 
megnőhet, hiszen valószínűleg szakértőt kell fogadniuk, aki képes átlátni az 
egész szisztémát. A másik oldalról a bonyolult és részletes adórendszernél 
megnő mind az adómegállapítók, mind az adófizetők mozgástere, hiszen való
színűleg éppen azért bonyolult a rendszer, mert nem egységes az adózás, szá
mos kivétel és kedvezmény létezik.

Az adót megállapító törvényhozás az adózási rendszer differenciálásával több
fajta célt tud (akar) egymás mellett, egyszerre érvényesíteni, megpróbálhat pl. 
lezárni egyes „kiskapukat”. De ugyanez az adózók számára is tágabb választá
si, „adóoptimalizálási” lehetőségeket biztosít. A jelenlegi magyar adózási rend
szer ezen követelményeknek (sem) felel meg. Az adórendszer bonyolultságára 
jellemző, hogy az adózással kapcsolatos jogszabályok a bevezetéstől, 1988-tól 
a 100 oldal alatti terjedelemről kb. 1000 oldalra nőttek.

Végül szólni kell arról az elvárásról is, hogy az adórendszer minimális admi
nisztrációval és költséggel biztosítsa az adók bevételét. Általában az adórend
szer problémái, a magas adózás és progresszivitás, a bonyolult szisztéma ahhoz 
vezetnek, hogy az adóhatóság is kénytelen több és magasan kvalifikált embert 
foglalkoztatni. Ebben az esetben -  ahogy az adócsalás és a visszaélés általá
nossá válik -  az ellenőrzésre fordított pénzösszegek is magasabbak lesznek, az 
elérhető adóbevételek egyre nagyobb részét emészt fel az adminisztráció. Rá
adásul az adózás adminisztratív költségeinek csupán egy kisebb része (kb. 
20%) jelentkezik az adóhatóságnál, a többi a magánszemélyeket és a vállalato
kat sújtja. Ilyen költségek lehetnek a kötelező nyilvántartások vezetése, az idő
ről időre jelentkező bejelentési kötelezettségek, a kifizetéseket-bevételeket 
érintő adminisztratív előírások teljesítése is.

Az elmúlt 6-8 évben többször is megfogalmazódott az adózással kapcsolatos 
adminisztrációs terhek csökkentése, azonban a megvalósítás a legtöbbször fe
lemásra sikeredett. Az adóegyszerűsítés jegyében született 2005 nyarán az 
elektronikus adóbevallást kötelező tevő törvénymódosítás. Ez ugyan az egyik
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oldalról csökkentette az adminisztrációs feladatokat, másfelől azonban újabb 
havi bevallási kötelezettségeket írt elő a foglalkoztatók és az egyéni vállalko
zók részére. A részletekről lásd a keretes írást.

A vállalkozók nem készültek fel a havi bevallásra 
2005. november 28., hétfő
http://www.origo.hu/uzletinegyed/ado/20051128avallalkozok.html
A kormány októberben a havi adóbevallás és adatszolgáltatás bevezetésének az 
elhalasztásáról döntött. Az Adótanácsadók Egyesületének álláspontja szerint 
erre azért kerül sor, mert sem az adóhatóság, sem a vállalkozók nem tudnak 
felkészülni januárig az új bevallásra. A vállalkozások adminisztrációja olyan 
nagymértékben növekszik a tervezett változás miatt jövőre, amelyre az 1997-es 
nyugdíjreform óta nem volt példa - áll Zara László miniszterelnöknek címzett 
nyílt levélben.

Az Adótanácsadók Egyesülete nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc miniszterel
nökhöz a foglalkoztatókat terhelő, kizárólag elektronikus úton teljesíthető havi be
vallással, adatszolgáltatással kapcsolatos aggályok miatt. A kormány néhány hete a 
bevallási kötelezettség januári bevezetésének az elhalasztásáról döntött. A 2006-os 
részleges és a 2007-es teljes körű bevezetés megvalósításához ugyanakkor a pénz
ügyi kormányzat a könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó szakmai szervezetek 
segítségét kérte, mivel egy-egy könyvelőiroda jelentős számú vállalkozás adatait tud
ja szervezetten benyújtani. Az Adótanácsadók Egyesülete a kormány célkitűzéseivel 
egyetért. Az egészségügy finanszírozásának és reformjának ugyanis elengedhetetlen 
feltétele a járulékfizetési fegyelem megerősítése, megszilárdítása, ehhez azonban 
szükséges a naprakész névre szóló egyéni járulék nyilvántartás megteremtése is - ad
ta hírül az OTS-Cégvonal. Egyetértenek azzal is, hogy a hatékonyabb, gyorsabb 
elektronikus bevallásokon keresztül az adóelkerülések minél jobb ellenőrzése is 
megvalósulhat.

Az Egyesület tagsága a november 24-én tartott konferencián támogatta az elektroni
kus bevallások, adatszolgáltatások rendszerére történő átállást, véleményük szerint 
azonban a bevezetésnek jelenleg nincsenek meg teljesen sem technikai és sem a jog
szabályi feltételei. Úgy vélik, hogy a kormányzat a naprakész nyilvántartás megte
remtéséhez szükséges folyamatos adatszolgáltatás terheinek nagy részét - minden el
lentételezés nélkül - a vállalkozókra kívánja átterhelni. A kormányzati szervek eddig 
még egyáltalán nem foglalkoztak a számviteli szakemberek, adótanácsadók felkészí
tésével. Nem mérték fel azt sem, hogy a kizárólag elektronikus úton bonyolítható új 
bevallással kapcsolatos feladatok technikai eszközszükséglete mekkora költséget je
lent a könyvelést nagytömegben ellátó vállalkozások számára.

A terhek, valamint a feladatok arányos megosztása érdekében az Adótanácsadók 
Egyesülete részéről számos elvárás fogalmazódott meg. A számviteli szolgáltatással

http://www.origo.hu/uzletinegyed/ado/20051128avallalkozok.html
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foglalkozó vállalkozások részére a 2006-ban adókedvezményt kellene biztosítani az 
elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás megvalósításához szükséges technikai 
költségek (korszerű számítógépek, szoftverek, internet) ellentételezésére. Teljes kö
rűen felül kellene vizsgálni az adózás rendjének a könyvelő irodákra vonatkozó kép
viseleti és nyilvántartási szabályait, valamint a mulasztási bírság szankció rendszerét. 
A bevallás jelenlegi határidejét a tárgyhónapot követő hó 12. napjáról legalább a 15. 
napra kellene áttenni a nagyobb számú vállalkozás könyvelését ellátók esetében, 
mert ellenkező esetben a számviteli szolgáltatók a feladatnak nem tudnak eleget ten
ni. Lehetőséget kell biztosítani a szakmai szervezetek számára, hogy a kötelezően 
használandó szoftverek működését, valamint a adatszolgáltatások tartalmát vélemé
nyezzék, és módosító javaslataikat figyelembe is vegyék. Javasolják továbbá, hogy a 
kormány rövid időn belül értékelje újra az adóreform bizottság által még tavasszal 
kidolgozott, az adózási adminisztráció egyszerűsítésére vonatkozó előterjesztést és a 
párhuzamos adatszolgáltatások kiküszöbölésére vonatkozó javaslatokat legkésőbb 
2006. februárjában léptessék hatályba, [origo]

12,3 Adózási fogalmak és adófajták

Magának az adónak sokféle meghatározása és tipizálása ismert. Rövid megha
tározás szerint az adó a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap 
vagy az önkormányzat javára teljesítendő, törvényen alapuló kötelező befize
tés. A költségvetési támogatás pedig a központi költségvetés vagy az elkülö
nített állami pénzalap terhére nyújtott támogatás.

Formálisan tehát az adó az adókivetésre jogosult (állam, önkormányzat) olyan 
bevétele,

-  amelyet egyoldalúan állapít meg, és
-  a beszedett összeget saját céljai finanszírozására használja fel, valamint
- beszedését (ellenőrzését) törvényi úton is biztosítja, és
-  az adófizetőnek az adó ellenében nem nyújt közvetlen ellenszolgáltatást.

A járulékokat és az illetékeket is gyakran szokták az adójellegű bevételek kö
zött említeni. A legfontosabb különbség, hogy a járulékok és az illetékek esete
iben közvetlen ellenszolgáltatást végeznek az állami szervek, az adózás eseté
ben viszont ilyen ellenszolgáltatás nincsen. Adójellegű befizetéseknek minő
sülnek a társadalombiztosítási alapok számára, a jövedéki termékek után törté
nő befizetések, a vám, a vámbiztosíték, és egyes elkülönített állami pénzalapok 
- pl. a Vízügyi Alap - javára történő befizetések is. Ezeket azért nevezzük adó
jellegű tételeknek, mivel a be- és a kifizetésekkel kapcsolatos feladatokat nem 
az adóhatóság, hanem más hatóság látja el. Az elmúlt időben azonban ez is vál
tozik, például a társadalombiztosítással kapcsolatos befizetéseket 1999. óta az
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Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, közismert nevén az APEH kezeli. Adó
hatóság még az APEH mellett az önkormányzat jegyzője (a helyi adók eseté
ben), az illetékhivatalok és a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
(VPOP) is.

A magyar adójog a személyek négy csoportját különbözteti meg, ezek közül a 
két legfontosabb az adóalanyok és az adózók. Adóalanyok azok a személyek, 
akiket adózási fizetési kötelezettség terhel. Ennél tágabb fogalom az adózók 
köre. Ide tartoznak az adóalanyokon kívül azok is, akiknek adókötelezettségét 
törvény határozza meg, például a kifizetők, a munkáltatók vagy az adatszolgál
tatásra kötelezettek is. Ezen kívül a törvény azonosítja még az adó megfizetésé
re kötelezetteket és a különböző kötelezettséggel és jogokkal rendelkező sze
mélyeket, szervezeteket is.

Az adózás címzettjének szempontjából az adókat kivethetik

-  a termelésre vagy a termelési tényezőkre - tőke, munka, föld -, ezek le
hetnek a járadék jellegű adók mint a kamatadó, béradó, földjáradékadó;

- a termelőre (gyártóra) vagy a fogyasztóra. így lehet termelési adó vagy 
fogyasztási adó;

-  a háztartásokra vagy a vállalkozásokra. így lehet személyi (családi) jö
vedelemadó vagy társasági (vállalkozási) adó;

-  a forrásra vagy a felhasználásra. így lehet forrásadó (beruházási adó) 
vagy forgalmi adó.

Az adótárgy az a fizikai objektum, dolog, jog, jogviszony, tény, amelyre az 
adózás irányul. Hangsúlyozandó az a tény, hogy az adórendszer sokszor nem 
magát a fizikai objektumot -  mint pl. jövedelem vagy vagyontárgy - ,  hanem a 
j ogcímet tekinti adótárgynak. Ilyen jogcím lehet a gépkocsi üzemben tartása és 
az ingatlan tulajdonlása is.

Az adóalap az adótárgynak legtöbbször pénzzel -  vagy esetleg más természe
tes mértékegységgel -  kifejezett mennyisége. Az adóalap meghatározása a for
galmi típusú adóknál viszonylag egyszerű, azonban a társasági és a jövedelem- 
adók esetében a korrekciós tételek miatt bonyolultabb. A korrekciós tételek 
lehetnek pozitívak, amikor az adóalapot növelik, vagy negatívak, amikor az 
adóalapot csökkentik. A korrekciós tételek mögött olyan adó-, szociál-, vagy 
társadalompolitikai megfontolások húzódhatnak meg, mint pl. egyes társadalmi 
rétegek vagy tevékenységek, esetleg kiadási tételek preferálása, illetve disz- 
preferálása.
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Az adóalapból az adókulcs vagy adótétel alkalmazásával határozzák meg az 
adót. Az adómérték pedig az a mennyiség, ami az adó összegének az adó alap
jára való vetítéséből keletkezik. Például a társasági nyereségadó mértéke a po
zitív adóalap 16 százaléka, vagy a forgalmi adó esetében általános szabály, 
hogy az adómérték a nettó értékesítési (adó nélküli) ár 20 százaléka (adókulcs 
alkalmazás). Adótételt alkalmaznak például a szeszes italoknál, ahol hektoliter
fokra vonatkoztatják az adót: a gyümölcspálinka esetében ez 2006-ben 960 
Ft/hlf.

Nem minden esetben kell azonban adót fizetni. Az adókönnyítések egyik for
mája az adómentesség, amikor az adóalany vagy adótárgy teljes mértékben 
mentesül az adó megfizetése alól. Ennek megfelelően az adómentesség két faj
tája létezik, az alanyi vagy tárgyi adómentesség - attól függően, hogy a men
tesség az adóalanyra vagy az adótárgyra irányul. Az alanyi adómentességet vá
laszthat például az a gazdálkodó szervezet, amelynek előző éves nettó árbevé
tele nem haladta meg a 4 millió forintot. Tárgyi adómentességet élveznek 
egyes közösségi, egészségügyi, szociális, kulturális, művelődési, sporttevé
kenységek az általános forgalmi adófizetés esetében.

Az adókedvezmény az adókönnyítés másik esete, ami abban különbözik az 
adómentességtől, hogy ebben az esetben az adóalany bizonyos mértékű, de az 
általános szabálytól eltérően kevesebb adót fizet. Hasonlóan az adómentesség
hez az adókedvezmény is lehet alanyi vagy tárgyi alapú. Számos szakértő az 
adórendszer bonyolultságának egyik okát éppen a kivételek és a módosító téte
lek magas számában látja.

Praktikus, gyakorlati szempontokat is figyelembe véve az alábbiakban megad
juk az adók csoportosításának néhány más fontosabb esetét is:

• Az adóztatási jog szerint beszélhetünk központi és helyi adókról attól 
függően, hogy az adóztatási kompetencia a központi vagy a helyi ható
ságé. Az adóztatási jog határozza meg az esetleges központi adók el
sőbbségét és tisztázza, milyen jellegű adókat vethet ki a helyi hatóság. 
Tipikus központi adó a személyi jövedelemadó, vagy a társasági nyere
ségadó, a helyi adók közül pedig említést érdemel a helyi iparűzési adó, 
az idegenforgalmi- és a gépjárműadó. Az adóbevételek felhasználása 
nem feltétlenül esik egybe az adó beszedőjével. A magyar gyakorlatban 
pl. a személyi jövedelemadó - ami központi adó - megosztott a központi 
és a helyi költségvetés között.

• A teherviselés módja szerint megkülönböztetünk közvetlen és közvetett 
adókat. A közvetlen vagy un. egyenes adó esetében az adó befizetője és 
a teherviselője egybeesik. Ilyen adó pl. a személyi vagy a vállalati nyere
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ségadó. A közvetett adónál a befizető és a teherviselő elválik egymástól. 
Tipikusan közvetett adó az általános forgalmi adó, ahol a végső adófize
tő, teherviselő a fogyasztó és nem a termék értékesítője vagy gyártója, 
aki befizeti az adót.

• Az adómegállapítás módja szerint a legfontosabb módszerek az önadó
zás, a hivatalból történő adómegállapítás, az adólevonás és az adóbesze
dés. Önadózás esetében az adóalany maga határozza meg az általa fize
tendő adó mértékét. Tipikus esetei a személyi jövedelemadózás és az ál
talános forgalmi adó befizetése. Ellentéte a kivetéses adózás, amikor az 
adózási kötelezettséget és az adó összegét az adóhatóság állapítja meg. 
Jellegzetesen ebbe a csoportba tartoznak az önkormányzati jellegű adók, 
pl. a gépjárműadó, kommunális adó, iparűzési adó. Kiszabással az ille
tékhivatal állapítja meg a különböző eljárási illetékeket.

• Az adó rendszeressége szerint megkülönböztetünk eseti és rendszeres 
adókat. Általában az illeték jellegű adók - pl. ingatlanvásárlási vagy örö
kösödési adó - esetiek, míg a jövedelem-, forgalmi- vagy társasági adók 
rendszeresen szedett adók.

• Az adóterhelés szempontjából beszélhetünk proporcionális, progresz- 
szív vagy degresszív adókról. A proporcionális adó arányos, lineáris 
adó, ahol az adóalappal egyenesen arányosan emelkedik a fizetendő adó 
összege; például 20 százalékos adóalap emelkedés 20 százalékkal több 
adóbefizetési kötelezettséggel jár. Ilyenek pl. a forgalmi adók vagy a tár
sasági adó.

• A progresszív adó esetében a magasabb adóalapú tételek magasabb adó
kulccsal adóznak, aminek következtében az átlagadó növekszik az adó
alap növekedésével. Gyakran alkalmazott az un. sávosan progresszív 
adózás is, amikor bizonyos határokon belül proporcionális az adó, vi
szont a határok átlépése esetén magasabb adókulcsokat írnak elő, de ez a 
magasabb kulcs csak az adott sáv fölötti jövedelemértékre vonatkozik. A 
személyi jövedelemadó a legismertebb példája ezen adótechnikának.

• A degresszív adókulcsnál az adóalap emelkedésével csökken az adóter
helés. Ilyen ma Magyarországon a magánszemélyek által fizetett társada
lombiztosítási járulék (ami nem adó csak adójellegű tétel). Ebben az 
esetben bizonyos jövedelem meghaladása -  2006-ban ez 6 325 450 Ft - 
után az adókulcs zéró. A degresszív adók esetében az átlagadókulcs az 
adóalap növekedésével csökken.

Mint már említettük, az elmúlt évek során az adórendszer egyre bonyolultabb 
lett, így teljes bemutatására ezen tárgy keretében nem tudunk sort keríteni, a
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következőkben csak a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó szá
mításának alapvető sémáját ismertetjük.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (SZJA)

A személyi jövedelemadót a magánszemélyek az összes adóköteles, belföldről 
és külföldről származó jövedelmeik után kötelesek fizetni. A jövedelem meg
határozásakor mindig a bevételből kell kiindulni. így bevételnek minősül min
den vagyoni értéket (különösen készpénz, jóváírás, elengedett, átvállalt tarto
zás, természetben kapott vagyoni érték, ingatlan, ingó dolog, értékpapír, va
gyoni értékű jog, átvállalt kötelezettség), amelyet a magánszemély megszerez. 
A törvény külön részletezi, hogy mi nem minősül bevételnek (pl. hitelként, 
kölcsönként kapott összeg, visszatérített adó).

A bevételből kalkuláljuk ki az adóalapot, mégpedig háromféle módon. Van, 
ahol a bevétel egészét jövedelemnek tekintjük (pl. munkaviszonyból származó 
bevételek). Másik eset, amikor a bevétel költségekkel csökkentett része a jöve
delem (pl. egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói bevételek vállalkozói költ
ségekkel csökkentett része). A harmadik esetben pedig jövedelem a bevételnek 
költséghányaddal csökkentett része (pl. önálló tevékenység esetében számlával 
történő igazolás nélkül 10 %-os költség átalány számolható el.)

Általános szabály, hogy a magánszemély a különböző forrásból származó jö
vedelme után együtt, összevontan adózik. Van azonban a jövedelmeknek egy 
része, ami egyedi elbírálás alá esik, és külön adózik. Ilyen az ingó és ingatlan 
vagyon átruházásából, kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, tőkepiaci 
ügyletekből, természetbeni juttatásból stb. származó jövedelem

Az éves összevont jövedelem meghatározása után a következő séma segítségé
veljutunk el az adófizetési kötelezettséghez:

Bevétel
-  nem bevétel
-  bevételcsökkentő kedvezmények
-  elszámolható költség 
Adóalap
- adóalapcsökkentő kedvezmények (jelenleg ilyen tétel nincsen) 
Korrigált adóalap
-  felszámított adó
- adócsökkentő kedvezmények 
Adózott jövedelem

A korrigált adóalap után sávosan progresszív adótábla szerint kell az éves adót 
kiszámítani. A fizetendő adó 0-1 550 000 Ft korrigált adóalap után 18% száza
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lék, ha ezt meghaladja a jövedelem, akkor 279 000 Ft plusz az 1 1550 000 Ft-ot 
meghaladó rész 36 százaléka. A fizetendő adót mérsékelhetik az adó csökken
tő kedvezmények. Ilyen kedvezmény például a szellemi tevékenységből szár
mazó bevétel 25%-a, vagy a családi kedvezmény 3 vagy több gyermek eseté
ben gyerekenként 4000 Ft/fő. A 2006-os adótörvény meghatározza azt is, hogy 
a személyi jövedelemadóból maximum 100 000 Ft vehető igénybe (természete
sen néhány kivételtől eltekintve) adókedvezményként.

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA)
Az általános forgalmi adó (ÁFA) olyan közvetett adó, amelyet az adóköteles 
értékesítést végző természetes és jogi személy köteles felszámítani és az adóha
tóságnak megfizetni. Az általános forgalmi adó egyrészt közvetett, fogyasztási 
adó, másrészt összfázisú, nettó forgalmi adó. Közvetett adó, mert az adókötele
zett az adót átháríthatja mindaddig, amíg a termék vagy szolgáltatás a végső 
felhasználóhoz nem kerül. A végső felhasználó a fogyasztó, aki az adót a szám
la ellenértékében megfizeti, de ezt az adóhatóságtól nem igényelheti vissza. Az 
adó terhét ennek következtében a végső fogyasztó viseli, ezért is nevezik fo
gyasztási adónak. A fogyasztó által kapott számlán ugyanakkor szerepel a ter
mék vagy szolgáltatás nettó ára, a fizetett ÁFA összege és a bruttó, ÁFA-t tar
talmazó ár is.

A 2006-ban bevezetett változtatások szerint az addig háromsávos ÁFA meg
szűnik, és csupán kettő ÁFA kulcs marad. A változtatás lényege, hogy a 15%- 
os ÁFA kulcs eltűnik és helyette 20%-os Áfa lesz. Megmarad a kedvezményes 
5%-os ÁFA, ami például a gyógyszerek vagy a könyvek, újságok után számol
ható el. Változatlanul létezik a tárgyi adómentesség, azaz a 0 kulcs, ami alkal
mazható többek között a postai szolgáltatásra, a kollégiumi ellátásra vagy a 
szociális ellátásra is.

Az áfa összfázisú, amely azt jelenti, hogy az adót a nyersanyagtermeléstől a 
készáru felhasználásáig az értékesítés minden fázisában fel kell számítani. 
Ugyanakkor az ÁFA nettó alapú, mert az értékesítés után felszámított adó ösz- 
szegéből levonható a beszerzések során felszámított adó. Ennek következtében 
az értékesítés minden egyes szakaszában a fizetett adó alapja megegyezik az 
adott fázisban a hozzáadott érték összegével. A termelési fázis bármelyik sza
kaszában a felhaszná'ó a termék, szolgáltatás bruttó árát fizeti az értékesítőnek, 
az adóhatóság felé történő elszámolás során azonban az előzetesen felszámított 
ÁFA összegét levonhatja. Tekintve, hogy a végső fogyasztónak nincsen ÁFA 
visszatérítési joga, végeredményben ő fizeti meg az ÁFA-t teljes egészében.

Az alábbi táblában szemléltetjük, hogy hogyan történik az ÁFA elszámolása 20 
százalékos általános ÁFA kulcs feltételezése mellett:
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12-1. számú tábla: ÁFA-elszámolás az értékesítés különböző fázisaiban
(adatok ezer Ft-ban)

Termelés Értékesítés

Általános forgalmi adó

Felszámí
tott

Előzetesen
felszámított

ÁFA

Fize
tendő

1. Fázis.
Alapanyag-termelés 
Az ám előállításának 
költsége: 1.000

1 000 nettó ár 
200 ÁFA 

1 200 bmttó ár
200 - 200

2. Fázis.
Félkésztermék-gyártás. 
A felhasznált alap
anyag: 1.000 
Hozzáadott érték: 500

1 500 nettó ár 
300 ÁFA 

1 800 bruttó ár
300 200 100

3. Fázis:
Késztermék-gyártás 
Felhasznált 
félkésztermék 1.500. 
Hozzáadott érték: 300

1 800 nettó ár 
360 ÁFA

2 160 bmttó ár
360 300 60

4. Fázis:
Kiskereskedelem 
Az ám beszerzési ára: 
1.800
Hozzáadott érték: 200

2 000 nettó ár 
400 ÁFA 

2 400 bmttó ár
400 360 40

12.4 Az adózás egyéni- és vállalati magatartásra gyakorolt hatásai

Az előzőkben már több alpontban is érintettük, hogy az adózás -  legyenek 
bármilyen ésszerűek, racionálisak is a céljai óhatatlanul veszteségekkel is 
jár. A veszteségek nem csupán a rendszer működéséből adódó működési „súr
lódásokkal” magyarázhatók, hanem azzal is, hogy az adózás által érintettek az 
adózás hatására megváltoztatják magatartásukat, módositják cselekedete
iket.

Az előzőkben már említést tettünk az adózás esetleges vállalati, egyéni maga
tartást módosító, befolyásoló tényezőiről. Itt egységes keretben tárgyaljuk eze
ket az esetleges negativ tényezőket. Fel kívánjuk hívni azonban a figyelmet ar
ra, hogy ugyanaz az adó képviselhet tudatos gazdaságpolitikai szándékot, de 
ugyanakkor lehet nem-tervezett negatív hatása is.
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A jövedelemadózás esetén értelemszerű, hogy az adózás utáni (nettó) jövede
lem alacsonyabb, mint az adózás előtti (bruttó) jövedelem. így a gazdaság sze
replői saját jövedelem-igényüket az árak, piacok, profitok meghatározásánál 
kénytelenek megnövelni az adózás hatásával (vagy a mérlegelés során azok 
bruttó jövedelem-tartalmát „nettósítani”), természetesen csak akkor, ha erre le
hetőség van.

A magas és főleg progresszív adózás azzal járhat, hogy csökken az egyének 
erőfeszítése arra vonatkozóan, hogy plusz jövedelmet szerezzenek. A magas 
marginális adókulcsok egyébként is az adójövedelmek eltitkolásához, más le
gális vagy illegális technikák, valamint a feketegazdaság elterjedéséhez, és így 
az adóbevételek csökkenéséhez vezethetnek. Az illegális praktikák főleg akkor 
válnak általános „normává”, ha az adócsalás büntetése gyenge, következetlen, 
és kicsi a lebukás esélye.

Itt kell említést tennünk az úgynevezett Laffer-görbéről. A Laffer-görbe az 
adókulcs növekedése és az összes adóbevétel közötti kapcsolatot fejezi ki. 
Az adókulcs növekedésével az adóbevétel csak egy bizonyos pontig növelhető, 
ezt követően az adókulcs további növekedésével az adóbevételek csökkennek, 
mint azt az alábbi, 12-1 számú ábrán láthatjuk.

12-1. számú ábra: A Lajfer görbe: kapcsolat az adókulcsok és az 
adóbevételek között

A Laffer görbe interpretációja alapján létezik egy optimális adószint, aminek 
nyomán maximalizálni lehet az állami bevételeket. Nyilván 0% adókulcs ese
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tében nem lesz adóbevétel, és ahogyan növekszik az adókulcs, úgy nő az állam 
adóbevétele. Egy idő után - eredetileg nagyjából úgy vélték 50%-os adóráta 
után - a bevételek kezdenek visszaesni az előzőkben már részletezett okokból, 
az erőfeszítés csökkenése és az adócsalások növekedése miatt. Ha a teljes ősz- 
szeg elvonásra kerül, természetesen ismét senki sem akar adózni, azaz az ösz- 
szes adóbevétel nulla lesz. A későbbi kutatások inkább azt látszanak alátámasz
tani, hogy bár a Laffer görbe alakja nem kérdőjelezhető meg, a maximális adó
bevétel az adókulcsok 50%-nál jóval alacsonyabb értékénél, olyan 30-35%-nál 
érhető el, így ez az adat igen népszerűvé vált, főleg az adócsökkentés mellett 
érvelők körében.
A fogyasztásnál, ha arra ráépül még egy adószint is, automatikusan megemel
kednek az árak, ami befolyásolja a kereslet nagyságát, fizetőképességét, amit 
a fogyasztási lehetőségek mérlegelésénél, fogyasztói döntéseknél ugyancsak 
figyelembe kell venni. Az erőforrás-arányos elvonás az erőforrást igénybevevő 
számára megnöveli annak árát. A kalkuláció során nemcsak a bekerülési és 
működtetési költségekkel kell számolni, hanem - kvázi-költségként - azzal az 
összeggel is, amelyet az erőforrás igénybevétele esetén még fizetni kell.
A hazai gazdaság egyik fő problémájának tartják, hogy a foglalkoztatást terhe
lő adók nemzetközi összehasonlításban is kiugróan magasak. Ennek következ
tében a lakosság jelentős része igyekszik kibújni az adófizetés alól. Igen figye
lemre méltó, hogy 2005-ben az összes adózó 44 százaléka vallott be minimál
bér alatti vagy ahhoz közeli jövedelmet. így azonban ördögi kör alakult ki, hi
szen a szűk adóalap miatt magas adórátákat kell fenntartani, ami a jövedelem 
elrejtésére ösztönöz, és az alacsony foglalkoztatási szint növekedését sem tá
mogatja.2 A munkaerő teljes költségét illetően lásd a 2006-ra vonatkozó kalku
lációt.

2 Ki kell tömi a magyar adórendszer csapdájából, menedzsment Fórum 2006. június 6. 
http://www.mfor.hu/cikk.php?article=27605&pat=&ter= , Letöltés ideje: 2006.07.18

http://www.mfor.hu/cikk.php?article=27605&pat=&ter=
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Egy 2006-ban havi bruttó 150 000 Ft-ot kereső magyar alkalmazott nettó béré-
nek és teljes költségének kalkulálása: 

A munkavállaló költségei 
Bruttó fizetés 150 000
- munkavállalói járulék (bruttó bér 1,%) 2 000
- társadalombiztosítási járulék (bruttó bér x 8,5%) 12 750
- egészségbiztosítási járulék (bruttó bér 4%) 6 000
- személyi iövedelemadó havi szinten* 30 750
Nettó fizetés 98 500

*(éves 1 800 000 Ft jövedelem után: 1 550 000 Ft után 279 000 Ft a fennmaradó
250 000 Ft után 90 000 Ft, éves szinten 369 000 Ft.)

A munkáltató költségei:

Bruttó fizetés 150 000
+ nyugdíjjárulék (bruttó bér x 18%) 27 000
+ egészségbiztosítási járulék (bruttó bér x 11%) 16 500
+ munkaadói járulék (bruttó bér x 3%) 4 500
+ tételes egészségügyi hozzájárulás 1 950
+ szakképzési hozzájárulás (bruttó bér 1,5%1 2 250
A munkáltató által fizetett teljes költség 202 500
Azaz a munkáltatónak a havi bruttó 150 000 Ft-ot kereső munkavállaló 202 
500 Ft-ba kerül, a munkavállaló pedig ennek az összegnek a 48,7 százalékát, 
azaz 98 500 Ft-ot kap kézhez. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a minimálbért ke
resők esetében a nettó fizetés aránya valamivel magasabb, a többet keresők 
esetében pedig kisebb lesz. A 2006 októberétől bevezetendő intézkedések 
nyomán viszont kedvezőtlen változások várhatók a járulékfizetések területén.

A gazdálkodó szervek esetében az adó (vagy járulék) a szabadpiacinál maga
sabb fix, minimális megtérülési követelményt támaszt: az adó-mértéknek 
megfelelő jövedelemhányad mindenképpen elvonásra kerül (akár megtérült az 
árban, akár nem), a vállalkozó csak az ezen szint feletti jövedelemhányadot 
tudja önmaga számára realizálni. Ha a különböző erőforrás-elemekre eltérő 
adók vonatkoznak, akkor azok alakítják az erőforrások nemcsak abszolút ár
nagyságait, hanem relatív árarányait és befolyásolják a vállalatok erőforrás
arányokat optimalizáló döntéseit.

Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az adózás hatására nem csupán el
vonás, hanem egy újraelosztás révén olyan bevételek, jövedelmek is keletkez
nek, amelyek az adó nélkül nem jelentkeztek volna. A kérdés az, hogy az adó
zás összességében negatív vagy pozitív hatással jár? Ere egyértelmű választ
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nem tudunk adni, az eltérő közgazdasági irányzatok homlokegyenest ellenkező 
választ adnak erre a kérdésre. A neoklasszikus közgazdaságtan szerint összes
ségében az adózás hatása negatív, a jóléti közgazdaságtan hívei viszont a nehe
zen számszerűsíthető társadalmi pozitív hatásokat emelik ki.

A magas adóelvonás a makrogazdaságra is negatív hatással járhat. A leg
kedvezőtlenebb hatások közé tartoznak a gazdasági növekedés csökkenése és 
az infláció mértéke. A magas adóteher csökkenti a vállalatok erőforrásait és így 
fejlődési lehetőségeiket, ezáltal a gazdasági növekedést is. Ha abból indulunk 
ki, hogy a piac legalábbis hozzávetőlegesen hatékonyan osztja el az erőforrá
sokat és ennek megfelelően a jövedelmeket, akkor a magas adók és a jövedel
mek nagymértékű újraelosztása megzavarja a piacok működését. Végül a ma
gas adók növelik a vállalatok költségszintjét, elindítva esetleg egy ár-bér spi
rált. Ha pedig a magas adók miatt magasabbak a költségek, akkor nemzetközi 
összehasonlításban is romolhat a gazdaságban működő egységek versenyké
pessége.

Az adórendszer strukturális zavarai leginkább az adónemek megsokszorozó
dása miatti átfedésekkel és az adórendszer hiányaival kapcsolatosak. Az adó
rendszer meglevő struktúrájába beépített csekély jelentőségű adók - pl. ebadó 
vagy az ingatlanokkal kapcsolatos egyes adók -, a számtalan kivétel és egyedi 
kezelésmód rontják az adórendszer áttekinthetőségét és egységét.

E strukturális zavarok szorosan összefüggnek az adórendszer koncentráció
jával. Az adórendszer koncentrációja azzal mérhető, hogy a legfontosabb adók 
az un. főadók a költségvetés bevételeinek mekkora részét adják. Minél keve
sebb számú adófajta létezik, annál inkább áttekinthető a rendszer (viszont a 
másik oldalról annál kevesebb preferencia érvényesíthető).

12.5 Költségvetési bevételek és kiadások struktúrája

12.5.1 Költségvetési bevételek és kiadások nemzetközi összehasonlításban

Az egyes országok eltérő állami finanszírozási feladatokat határozhatnak meg, 
nyilvánvaló, hogy ennek megfelelően eltérőek lesznek az állami adóbevételek 
is. A 12-1. számú tábla a kormányzati kiadások arányát mutatja a GDP száza
lékában az Európai Unió országaiban 2000-2005-ös időszakban.

Mint látható, az Európai Unió országai átlagban a kormányzati bevételek a 
GDP mintegy 45 százalékát teszik ki. A legmagasabb a bevétel a skandináv jó
léti államok, Svédország, Finnország, Dánia eseteiben, ahol a GDP 50 százalé
kát is meghaladja az állami bevétel. A lista másik végpontján az újonnan csat
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lakozott Balti államok, Észtország, Lettország, Litvánia illetve Írország találha
tók 40 százalék alatti kormányzati bevételekkel. Magyarország -  a közhiede
lemmel ellentétben -  a lista közepén helyezkedik el némileg az EU az átlag 
alatt, nagyjából a GDP 44-44,5 százalékára rúgnak az összes kormányzati ki
adások.

A következő, 12-2. számú tábla az OECD országok kormányzati bevételeinek 
és kiadásainak struktúráját mutatja 2004-ben.

12-2. számú tábla: Teljes kormányzati bevétel a GDP százalékában az EV
országaiban 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ausztria 49,8 50,7 50,0 49,2 48,8 48,0
Belgium 49,1 49,7 49,8 51,2 49,4 50,1
Ciprus 35,3 36,6 36,1 39,1 39,7 42,3
Cseh Köztársaság 38,8 39,4 40,4 41,1 41,7 41,5
Dánia 56,5 56,0 55,4 55,2 56,8 57,1
Egyesült Királyság 41,3 41,6 40,0 40,0 40,6 41,9
Észtország 37,9 37,4 37,8 39,1 37,9 37,5
Finnország 55,2 52,7 52,9 52,4 52,4 53,1
Franciaország 5,2 50,0 49,5 49,5 49,9 51,3
Görögország 47,0 44,9 43,9 43,2 42,0 41,8
Hollandia 45,7 45,1 44,2 43,9 44,5 45,4
Írország 35,9 34,0 33,0 33,6 35,2 35,5
Lengyelország 39,6 40,0 41,0 39,9 38,6 40,8
Lettország 34,7 33,7 33,4 33,5 34,9 36,4
Litvánia 35,8 33,1 32,9 31,9 31,9 33,1
Luxemburg 43,5 44,1 43,4 42,2 42,1 42,4
Magyarország 44,3 44,7 43,7 43,4 44,1 44,5
Málta 35,0 36,8 38,7 39,2 43,4 44,2
Németország 46,4 44,7 44,3 44,4 43,2 43,4
Olaszország 45,3 44,9 44,4 44,8 44,3 44,0
Portugália 40,2 40,1 41,4 42,9 43,2 41,8
Spanyolország 38,1 38,0 38,4 38,3 38,7 39,3
Svédország 61,8 59,1 57,5 58,0 58,3 59,4
Szlovákia 47,3 44,7 45,4 45,2 45,3 45,5
Szlovénia 44,3 44,7 45,4 45,2 45,3 45,5
EU (25 ország) 45,8 45,2 44,6 44,6 44,4 45,0

Forrás: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
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A jövedelmek és a nyereség után fizetett adók ugyanakkor együttesen Magyar- 
országon alacsonyabbak (kb. 22%), mint az EU átlagában (35)%), a termékek 
és szolgáltatásokra fizetett adók tekintetében viszont fordított a helyzet, ez az 
EU bevételek mintegy 30%-át, Magyarországon 40%-át teszi ki. Társadalom- 
biztosítási járulékból is többet fizetünk Magyarországon, mint az EU-ban, a kü
lönbség mintegy 8-9 százalékos. Vagyoni típusú adókból az EU-ban 5%-ot 
vesznek be, nálunk ez elhanyagolható mértékű, 1,5%-os arány.

12-3. számú tábla: Kormányzati bevételek és a kiadás struktúrája az 
OECD országaiban 2004-ben

Összes 
kor

mány
zati 

bevétel 
GDP %- 

bán

Összes 
kormány

zati 
kiadás 

GDP %- 
bán

Összes 
kor

mányzati 
végső fo
gyasztási 

kiadás 
GDP %- 

bán

Társada
lom-

biztosítás
transzfer
GDP %- 

bán

A kor
mányzat 

nettó 
megtaka

rítása 
GDP %- 

bán

A kor
mányzat 
nettó ela
dósodott

sága 
GDP %- 

bán

Ausztrália 36,6 36,2 17,9 9,2 1,0 0,4
Ausztria 49,3 50,6 18,0 19,2 0,9 - 1,3
Belgium 49,3 49,3 22,6 16,0 -0,3 0,0
Kanada 41,7 41,1 19,7 10,4 1,2 0,6
Cseh Közt. 41,5 44,6 22,9 11,8 -0,8 -3,0
Dánia 58,9 56,3 26,7 16,9 2,2 2,6
Finnország 52,5 50,7 22,4 16,8 2,2 1,9
Franciao. 49,8 53,4 23,9 17,7 -2,6 -3,6
Németo. 43,2 46,8 18,4 19,2 -2,8 -3,6
Görögő. 46,0 52,0 17,1 18,7 -1,5 -6,0
Magyaro. 44,6 48,9 22,6 14,2 -4 ,2 -4 ,3
Izland 48,1 47,6 26,6 9,2 3,8 0,4
Írország 35,6 34,2 16,0 9,2 3,6 1,3
Olaszország 45,4 48,5 19,2 17,3 -1,4 -3,1
Japán 30,3 38,2 17,7 10,9 -4,8 -7,9
Korea 31,3 30,9 13,5 2,3 9,0 0,4
Luxemburg 44,8 45,9 18,2 15,7 3,4 - U
Mexikó 12,1 1,6 0,4 -1,9
Hollandia 46,2 48,6 25,0 12,3 -1,3 -2,3
Új Zéland 41,2 37,0 17,5 10,5 5,6 4,2
Norvégia 57,9 46,4 22,0 15,0 12,5 11,5
Lengyelo. 40,2 45,0 17,6 15,3 - 1,7 -4,8
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Portugália 45,4 48,4 21,4 14,9 -4,2 -3,0
Szlovákia 45,7 49,0 20,3 10,4 -3,4 -3,3
Spanyolo. 38,4 38,6 17,4 11,7 2,9 -0,3
Svédország 58,3 57,3 27,7 18,0 1,6 1,0
Svájc 35,6 35,5 11,8 11,3 0,7 0,2
Töröko. 13,2
Egyesült Kir. 40,8 43,9 21,2 13,4 - 1,9 -3,1
USA 31,9 36,5 15,6 12,0 -3,4 -4,6

Forrás: OCD in figures, 2005 edition

Mint a 12-3. számú táblából látható, az EU-n kívüli OECD országok, Ausztrá
lia, Japán, USA, jóval az EU átlaga alatti kormányzati bevételekkel rendelkez
nek. A kiadások oldaláról némileg más kép bontakozik ki, hiszen az országok 
kormányzatainak többsége többet költ, mint amennyit bevételhez jut. Ezen or
szágok, beleértve Magyarországot, eseteiben a költekezést hitelfelvétellel pó
tolják. A 12-2 számú táblázat tartalmazza a kormányzati kiadások két fő tételét, 
a fogyasztási célú kiadásokat és a társadalombiztosításra költött összegeket is.

12.5.2 Költségvetési bevételek és kiadások belső struktúrája 
Magyarországon

A magyar költségvetés bevételi és kiadási struktúráját a 12-4 számú a) és b) 
táblák mutatják 200 és 2005 között. A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a 
legnagyobb bevételi forrás a fogyasztáshoz kapcsolt adók -  azaz ÁFA bevéte
lek - , amely az adóbevételek legnagyobb része 2005-ban a fogyasztáshoz kap
csolódó adók az összes állami bevételnek több mint a 38%-át tették ki! Emel
lett a lakosság adóbefizetése -  az SZJA -, amely az adóbevételek mintegy har
madát, az összes bevételnek pedig több, mint 17 százalékát adják. 2005-ban a 
gazdálkodó szervezetek a bevételek nagyjából 13 százalékát a lakosság pedig 
közvetlenül 15,5 százalékát adta. Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy a fo
gyasztáshoz rendelt adókat is alakosság fizeti döntő mértékben, a gazdálkodó 
szervek relatív befizetései nem látszanak súlyosnak

A költségvetési kiadások jelentős részét 2005-ben a költségvetési szervek és az 
egyes költségvetési alrendszerek költségei tették ki. Ez a két tétel a kiadások 
majd kétharmadára rúg. Ezen belül a központi költségvetés maga több, mint 
50%-kal részesedik (53%), a helyi önkormányzatok részesedése 21%, a társa
dalombiztosítási alapok 24% és az elkülönített alapok (pl. Munkaerőpiaci 
Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap) együttesen 2%-kal rendel
keznek.
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Funkciókként vizsgálva a kiadásokat gazdasági célokra 20%, társadalombizto
sítás és jóléti kiadások 20%, egészségügy 4%, oktatás 15%, védelem 6%, adós
ságszolgálat 18%. A működés finanszírozására pedig az összes kiadás 17%-át 
költjük el.

12-4a. tábla: A központi költségvetés bevételei 
Magyarországon (2000-2005)

(adatok millió forintban)

Bevételek teljesítése 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Társasági adó 
(pénzintézet nélkül) 299000 325504 377400 428505 448708 430051

Egyszerűsített 
vállalkozói adó 16000 67005 91365

Bányajáradék 19100 14500 14400 19400 19737 23825
Vám és importbefizetések 118000 121000 120000 145000 39324 na
Játékadó 27500 33280 39972 47764 60409 66377
Egyéb befizetések 30000 20000 20000 20010 23635 21163

Egyéb központosított 
bevételek 63336 65658 64760 126420 165148

Gazdálkodó szervezetek 
befizetései 493600 577620 637430 741438 802643 849391

Általános forgalmi adó 1104700 1290500 1357000 1628448 1727745 1785316
Fogyasztási és jövedéki adó 496700 529500 581900 640200 716170 670673
Regisztrációs adó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 68279

Fogyasztáshoz 
kapcsolt adók 1601400 1820000 1938900 2268648 2443916 2524268

Személyi jövedelemadó 682405 856964 920042 970809 904587 997841
Adóbefizetések 4850 5000 5200 7000 5845 3401
Illeték befizetések 56700 66200 68700 74700 100059 111758

Lakosság befizetései 743955 928164 993942 1052509 1010490 1112999
Központi költségvetési 
szervek 463365 441804 450582 538987 767074 1015039

Központi költségvetési szer
vektől származó befizetések 31296 32844 33436 26000 35723 57856

Elkülönített állami 
pénzalapok befizetései 19817 47038 56426 49410 67896 81300

Helyi önkormányzatok 
befizetése 5000 5000 5000 5600 10439 15300

Befizetés az államháztartás 
alrendszereiből 56113 84882 94862 81010 114058 154456
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Bevételek teljesítése 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Állami, kincstári vagyonnal 
kapcsolatos befizetések.

19626 33474 68785 19657 68156 631950

Egyéb bevételek 11300 11089 9660 9970 10864 39877
Adósságszolgálattal 
kapcsolatos bevételek

96916 102923 70441 92436 42813 112594

EU bevételek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17816
Bevételek főösszege 3506375 4027688 4288355 4804657 5351718 6458391
Forrás: http://www.allamkincstar.gov.hu/koltsegvetesosszefoglalo/kozpkoltsmerleg

12-4b. tábla: A központi költségvetés kiadásai és egyenlege 
Magyarországon (2001-2005)

(adatok millió forintban)

Kiadások 2001 2002 2003 2004 2005

Egyedi és normatív tám. 81618 98747 110178 122748 113107
Közszolgálati műsor
szolgáltatás támogatása 13979 17639 48375 43176 45936

Fogyasztói árkiegészítés 90907 99030 104918 103837 117682
Lakástámogatások 60421 72334 137175 203993 232566
Családi támogatások, 
szociális juttatások 329035 389188 461783 464827 493138

Költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előírásai

1816121 2154332 2899711 3094065 3334984

Az államháztartás alrend
szereinek támogatása n.a. n.a. 1053935 1120755 1324126

Helyi önkormányzatok tám. 508904 620622 749410 768970 881374
Társadalmi önszerveződések 
támogatása

3001 3059 2658 3676 3738

Nemzetközi pénzügyi 
kapcsolatok kiadásai

2534 1605 1535 7675 7589

Adósságszolgálat,
kamattérítés

723958 737959 812066 886242 914434

Kormányzati rendkívüli cs 
egyéb kiadások

92 926 286 321 33 522 34 476 34272

Állam által vállalt kezesség 
érvényesítése

7251 3405 12442 2706 13949

Adósságátvállalás 0 0 0 32854 181227
Befizetés az EU-ba 0 0 0 119721 186644
Kiadások főösszege 4487769 5854181 5678298 6240751 7003392
Egyenleg -460081 -1565826 -873641 -889033 -545000

http://www.allamkincstar.gov.hu/koltsegvetesosszefoglalo/kozpkoltsmerleg
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Ha választ akarunk találni arra, hogy miért vált finanszírozhatatlanná az állami 
költségvetés 2006-ra, akkor érdemes az egyes kiadási tételek időbeli változását 
megfigyelni. 2001 és 2005 között a fogyasztói árkiegészítések 27, a lakástámo
gatások mintegy 172., a szociális kiadások 174 milliárdos plusz kiadással jár
tak. Ez azonban eltörpül a költségvetési szervek kiadásai, beleértve a működési 
költségeket is, növekedése mögött, ami önmagában 1519 milliárdot tesz ki. 
Természetesen a növekvő hiány miatt is növekedtek az adósságszolgálati ki
adások is, a vizsgált időszakban mintegy 190 milliárd forinttal. A 2006 nyarán 
körvonalazandó elképzelések szerint a kormányzat inkább a bevételek növeke
dése és kisebb mértékben a kiadások megkurtítása révén igyekszik rendbe tenni 
a büdzsét.

12.6 Összefoglalás

Ebben a fejezetben az adózással kapcsolatos alapfogalmakkal és a magyar adó
zási rendszerrel ismerkedhettünk meg. Adózásra szükség van, állapítottuk meg, 
mivel az államnak feladatai ellátására bevételekre van szüksége, amiből felada
tait finanszírozni tudja.

A központi költségvetés az állami bevételek és kiadások mérlegszerű szembe
állítása. A költségvetés fő bevétele az adókból származik, amelyek a közfunk
ciók ellátásához szükséges pénzügyi forrást jelentik. Ezeknek egy bizonyos há
nyadát az állam transzferek, és támogatások formájában visszajuttatja a háztar
tásoknak és vállalatoknak, más részéből pedig saját működését fedezi. Az adó
zás és támogatás rendszere tehát egy gazdasági körfolyamat.

Az adórendszer legfontosabb funkciói a fedezeti, a gazdaságpolitikai és a tár
sadalmi funkciók, ugyanakkor más elvárások is kapcsolódnak az adórendszer
hez, mint az egyszerűség, az igazságosság és a méltányosság is. Az adórend
szer ezen céljai gyakran ellentmondásba kerülhetnek egymással.

Az adózással kapcsolatos fogalmak csak egy kisebb részét ismertettük, de be
mutattuk az adók csoportosításának több lehetséges módját. Az egyes adóne
mek közül kiemelten foglalkoztunk a személyi jövedelemadóval és az általános 
forgalmi adóval is.

Részletesebben foglalkoztunk az adózásnak az egyéni és a vállalati magatartás
ra gyakorolt hatásaival. Mint azt láthattuk, a túl magas adók negatív következ
ményekkel is járhatnak, mint a teljesítmény visszatartás, az erőforrások nem 
optimális felhasználása vagy a makrogazdaság zavarai is.
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Az utolsó fejezetrészben megismerkedhettünk az állami kiadások legfontosabb 
tételeivel és struktúrájával is. Megállapítottuk, hogy az adórendszer összessé
gét tekintve a hazai adózás nem tér el lényegesen a más országok gyakorlatától, 
a belső struktúrát, a bevételek és a kiadásokat illetően azonban számos eltérést 
mutathattunk ki. A problémát nem csupán az adóterhelés mértéke, hanem az 
adórendszer bonyolultsága, magas adminisztrációs költségei és a gyakori sza
bályozóváltozás jelentik. A 2006 során folyamatban levő adórendszerbeli vál
tozások nyomán egyet biztosan kijelenthetünk, mire az elsőéves hallgatók ta
nulmányaikat befejezik, már más adórendszer lesz.

Felhasznált irodalom

Békési László: Adóréndszer és növekedési pálya,
http://www.talaljuk-ki.hU/index.php/article/articleview/422/l/3/, Letöltés 
ideje 2006.07.17

Ki kell tömi a magyar adórendszer csapdájából, Menedzsment Fórum 2006. 
június 6. http://www.mfor.hu/cikk.php?article=27605&pat=&ter= , Letöl
tés ideje: 2006.07.18
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