
gálnia a vállalkozás lényegét érintő 
területeket, alapvető kérdéseket: a kör
nyezeti feltételeket, a piacok fejlődését, 
a konkurencia elemzését, a költségek és 
fedezet alakulását, a marketingtevé
kenységet. Az operatív kontrolling 
vizsgálati területei: árréselemzés, a 
forgási sebesség vizsgálata, a helyki
használás elemzése, az áruk bemu
tatása. A marketingkontrolling ered
ményei a vállalatvezetés különféle 
munkaterületein jelentkeznek, kiépítése 
és megvalósítása a piaci versenyben 
való maradásnak fontos feltétele a 
nagy- és kisválallatok számára egy
aránt.

R .I.

Karácsony Imréné-Dr. Pecze Ibolya:

A KÖZHASZNÚ 
SZERVEZETEK 
KALAUZA 1998
NOVORG Kiadó, Budapest, 1998.198 p.

A piacgazdaságban is működnek olyan 
szervezetek, intézmények, amelyeknek 
a célja nem a haszonszerzés, hanem a 
közérdekű feladatok ellátása. Számos 
egészségügyi, tudományos, kulturális, 
műemlék-, természet- és környezet- 
védelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi 
stb. tevékenység minősül közhasznú
nak. Ezeket a tevékenységeket az 1998. 
január 1-jével hatályba lépett 1997. évi 
CLVI. törvény sorolja fel, s egyúttal 
szabályozza a közfeladatok ellátására 
alakult és közhasznúként nyilvántartás
ba vett szervezetek jogállását és műkö
désük feltételeit. Kimondja -  többek 
közt -, hogy a közhasznú szervezet vál
lalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében 
végezhet; a gazdálkodás során elért 
eredményt nem oszthatja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott tevé
kenységére kell fordítania. A közhasznú 
szervezeteket, valamint támogatóit,
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szolgáltatásaik igénybe vevőit külön
böző kedvezmények illetik meg.

A törvény szerint ötféle közhasznú 
szervezet van: a társadalmi szervezet, 
az alapítvány, a közalapítvány, a köz
hasznú társaság és a Polgári Törvény- 
könyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján létrehozott, önkormányzattal és 
nyilvántartott tagsággal rendelkező 
köztestület. Az utóbbiak közé különö
sen a Magyar Tudományos Akadémia, 
valamint a különböző gazdasági és 
szakmai kamarák tartoznak. Ezek a 
szervezetek közhasznú jogállásukat a 
közhasznúsági nyilvántartásba vételük
kel szerzik meg; az erre irányuló kérel
met a nyilvántartásra illetékes bíróság
nál kell benyújtani. Közhasznú szerve
zetté biztosító egyesület, politikai párt, 
munkáltatói és érdekképviseleti szerve
zet nem minősíthető. Amennyiben a 
közhasznú szervezet olyan közfeladatot 
lát el, amelyről a rendelkezések szerint 
állami szervnek vagy önkormányzatnak 
kell gondoskodnia, az kiemelkedően 
közhasznú szervezetté minősíthető. A 
létesítő okiratnak tartalmaznia kell azt 
is, hogy tevékenységének és gazdálko
dásának legfontosabb adatait a helyi 
vagy országos sajtó útján is nyilvá
nosságra hozza.

A könyvből részletes tájékoztatást 
kapunk a közhasznú szervezetek jogál
lása megszerzésének feltételeiről, a 
gazdálkodási és nyilvántartási szabá
lyokról, a könyvvezetési, beszámolási 
és adózási előírásokról. A szerzők -  a 
Pénzügyminisztérium munkatársai -  a 
^örvény helyes alkalamzásához kíván
nak segítséget nyújtani. A fogalmi 
meghatározásoktól kezdve az adózási 
szabályok magyarázatáig, a felügyeleti 
és ellenőrzési kérdésekig tekintik át a 
közhasznú szervezetekre vonatkozó 
tudnivalókat. Részletesen ismertetik a 
különböző adónemeknél, illetékeknél 
és vámoknál alkalmazható kedvezmé
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nyeket és mentességeket. Felhívják a 
figyelmet arra, hogy a közhasznú és 
kiemelkedően közhasznú szervezet az 
1998. évben választhat, hogy az 1997. 
évi, vagy az új (1998. évi) szabályokat 
kívánja-e alkalmazni a társasági adó
zásnál. Az általános szabályok után 
részletesen, számszerű példákkal 
mutatják be mindkét módon történő 
adózás előírásait az igénybe vehető 
adókedvezményekkel együtt.

A továbbiakban az osztalékadóra, a 
helyi adókra, az illetékekre, az általános 
forgalmi adózásra és a vámokra érvé
nyes szabályokat és mentességeket is
merjük meg a könyvből. Tájékoztatást 
kapunk a közhasznú szervezeteket 
támogató társasági adóalanyok ked
vezményeiről, valamint a közhasznú 
szervezeteket érintő személyi jövede
lemadó rendelkezésekről is. A Vili. 
fejezet a közhasznú szervezeteket 
támogató magánszemélyek adóked
vezményeit mutatja be, szintén szám
szerű példák kíséretében.

Végül a közhasznúsági bírósági nyil- 
vántartásba-vétel, az abból való törlés, 
az ellenőrzés és a törvényességi fel
ügyelet előírásairól olvashatunk. A 
könyv tartalmazza a közhasznú szerve
zetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
teljes szövegét is.

R. I.

Kerekes Márton-Kertész 
Márta-Nagy Csaba-Petti 
Csaba-Varga Terézia:

PÉNZÜGYI PIACOK
SALDO Pénzügyi Tanácsadó s Informatikai Rt., 
Budapest, 1998. 630 p.

A pénzügyi rendszerhez olyan piacok, 
intézmények, törvények, szabályok és 
mechanizmus tartoznak, amelyek irá
nyítják a gazdaság pénz- és tőkekapcso
latait. A pénzügyi piac a gazdaságban
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