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A 2004. május 1-jével az Európai
Unió tagállamává lett Magyarországon a
hazai vállalkozásoknak új lehetôségek
nyílnak a fejlôdésre, de egyúttal új
kötelezettségekkel is kell számolniuk a
megváltozott környezetben. Ezen túl-
menôen az egyetemi tanulmányaikat
végzôknek, a gyakorló jogászoknak és a
piacgazdaság többi szereplôinek is el
kell sajátítaniuk a közösségi jog leg-
fontosabb szabályait, ismerniük kell az
EU intézmények mûködését és hatás-
körét, az Alapszerzôdések tartalmát,
valamint az Európai Bíróság ítéleteit. A
második kiadásban megjelent terjedel-
mes kézikönyv szerzôi elsôsorban a ma-
gyar egyetemi képzés igényeit tartva
szem elôtt tankönyvként is használható
munkájukban hiányt pótlóan mutatják be
az Európai Unió jog- és intézményrend-
szerét. Ismertetik az EU jogrendszerében
a legutóbbi idôkben bekövetkezett válto-
zásokat, a közösség jogalkotási, döntés-
hozatali és jogszabály-alkotási mecha-
nizmusát. Részletes képet rajzolnak az
EU szervezetének fejlôdésérôl, a belsô
piac, a tagállamokra vonatkozó verseny-
jog, a kül- és biztonságpolitika stb. sza-
bályozásáról is. Ismertetik a közösségi
külkereskedelmi, mezôgazdasági, költ-
ségvetési politikát, valamint a témához
tartozó bírósági gyakorlatot.

A 14 fejezetbôl álló kötet szerzôi elô-
ször az európai integrációs szervezet
létrejöttének elôzményeivel, célkitûzé-
seivel, bôvülésének folyamatával foglal-
koznak. Bemutatják a létrejött szerzôdé-
seket és Magyarországnak az együttmû-
ködési és társulási megállapodástól a
csatlakozási szerzôdésig megtett útját.
Részletes tájékoztatás szemlélteti az Eu-
rópai Unió intézményrendszerét, a kö-
zösségi jogforrások felépítését s hazánk
részvételét az Unió döntéshozatali
tevékenységében. Ma már az 1957-ben
létrehozott Európai Közösségnek egyet-
len Bizottsága, Parlamentje, Tanácsa,
Bírósága és Számvevôszéke van. Össze-
tételük, feladataik, mûködésük, szere-
pük, ellenôrzô szerepük sokszor eltér a

más nemzetközi szervezetekétôl. Képet
kapunk az intézménynek nem minôsülô
szervek (Gazdasági és Szociális Bizott-
ság, Európai Központi Bank, Régiók
Bizottsága) felépítésérôl, hatáskörérôl is.

A szerzôk részletesen foglalkoznak
az elsôdleges és másodlagos közösségi
jogforrásokkal, az utóbbiakhoz az intéz-
mények által alkotottak tartoznak. Ezek
lehetnek rendeletek, határozatok, irány-
elvek, valamint belsô eljárási szabályza-
tok. A közösségi jognak elsôbbsége van
a tagállami joggal szemben, szabályo-
zásra került a tagállamok közösségi jog-
sértésével követendô eljárás. Elôzetes
döntéshozatali eljárás kérhetô az Európai
Bíróságtól a szerzôdések, megállapodá-
sok értelmezésének kérdésében; Ma-
gyarországon ezekrôl a kérelmekrôl a
2003. évi XXX: törvény rendelkezik.
Megismerjük az elôzetes döntések jog-
hatását, idôbeli hatályát és az Európai
Bíróságnak az elôzetes döntéskérésrôl
szóló Iránymutatását a tagállami bírósá-
gok számára. A közösségi jogi aktusok
bírósági felülvizsgálata során a megsem-
misítési eljárásban keresetindítási jogo-
sultakról (esetleírásokkal) az érvényte-
lenség jogalapjáról, a mulasztással el-
követett jogsértésrôl, és a közösségi ma-
gánjogi kártérítési felelôsségrôl van szó
a kézikönyvben.

Az egységes belsô piac az Európai
Közösség legrégibb, legalapvetôbb rend-
szere; a tagállamok nemzeti piacainak
egybenyitásától a munkaerô, a tôke, a
föld jobb kihasználását a jólét emelke-
dését várják. Az ezzel a kérdéssel foglal-
kozó (IX.) fejezetben megismerjük az
áruk, a munkavállalók és személyek
szabad mozgásával, a letelepedés, a szol-
gáltatásnyújtások, a tôkemozgások és a
fizetések szabadságával kapcsolatos kö-
zösségi rendelkezéseket, irányelveket,
korlátozásokat és a gyakorlatban elôfor-
dult jogeseteket. A jogharmonizáció is az
európai integrációs szervezet rendszeré-
nek a része. Állandóan mûködô mecha-
nizmus. Célja, hogy a rendelkezések
egymáshoz közeliek, a standardoknak
megfelelôk legyenek, legfôbb terepe a
Közös Piac. Olvashatunk a jogharmoni-
záció módszereirôl, eszközeirôl, az Egy-
séges Európai Okmányban meghatáro-
zott stratégiáról és az Európai Bíróság
ide vonatkozó ítéleteirôl. Magyarország
is törekszik arra, hogy megfeleljen a
közösségi jognak; az európai uniós
tagságból eredô jogharmonizációs fela-
datokat, teljesítésük rendjét a Kormány

1036/2004. (IV. 27.) számú határozata
rögzítette, s tartalmazza a jogharmonizá-
ciós javaslatra, az ellenôrzésre és noti-
fikációra vonatkozó rendelkezéseket is. 

A vállalkozáskora vonatkozó verseny-
jogi szabályok közt az elsôdleges és
másodlagos jogforrások után az Európai
Közösség versenypolitikája és verseny-
joga sajátosságaival, céljaival ismerke-
dünk meg. Köztük a fogyasztási jólét
növelésérôl, az egységes piaci kultúra
kialakításáról és egyéb szempontokról
olvashatunk. A versenykorlátozó megál-
lapodások tilalmáról az Európai Kö-
zösséget megalapító Szerzôdés 81. (85.)
cikke rendelkezik. Az Európai Bíróság
értelmezésében minden kereskedelmi
vagy gazdasági tevékenységet folytató
természetes személy, vagy szervezet vál-
lalkozásnak minôsül, függetlenül attól,
hogy milyen formában mûködik, és
hogyan finanszírozzák a tevékenységét.
A továbbiakban szó van a versenykorlá-
tozó megállapodások tilalma alá tartozó
magatartásokról, a közös piaci verseny
akadályozásáról, az erôfölénnyel való
visszaélésrôl, az antitröszt-eljárásról és a
vállalkozások közti összefonódások kö-
zösségi ellenôrzésérôl. A tagállamokra
vonatkozó versenyjogi szabályok és
kivételek szintén tárgyalásra kerülnek,
éppúgy, mint a megengedhetô állami tá-
mogatások is.

A Közösség közös politikája a szabá-
lyozáson kívül a nem megfelelô ered-
mény esetén beavatkozást is jelent. A
szerzôk a közös külkereskedelem-politi-
ka keretében az autonóm import- és
exportszabályozással, a kereskedelem
akadályozásával, a gazdasági szankciók-
kal, valamint a fejlesztési politikával
foglalkoznak. A közös mezôgazdasági
politika jellemzôi: a közös agrárpolitika
kiterjedése, a versenyjogi szabályok ér-
vényesítése, a Tanács döntéshozatali
joga. Megismerjük a közös mezôgaz-
dasági politika reformtörekvéseit és a tá-
mogatásokkal kapcsolatos jogvitákat is.
A közös környezeti politika környezet-
védelmi akcióprogramjait a környezeti
jog vázlata, a finanszírozási kérdések és
a Tanács 1210/90/EGK rendeletével élet-
re hívott Európai Környezetvédelmi
Ügynökség feladatainak bemutatása fog-
lalja össze. Az Európai Közösségek je-
lentôs összeget kitevô költségvetésének
bevételeirôl és kiadásairól, a támogatá-
sokról, a költségvetési eljárásról és vég-
rehajtásának az ellenôrzésérôl szintén
tájékoztatást kapunk. A strukturális poli-
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tika célja a tagállamok közti gazdaság és
társadalmi különbségek csökkentése, az
elmaradott régiók felzárkóztatása; esz-
közeit (Európai Regionális Fejlesztési
Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós
Alap stb.), az átmeneti intézkedéseket, a
politika mûködési rendjét és értékelését,
gyakorlati megvalósítását (példán ke-
resztül) is megismerjük.

A XIII. fejezet az Európai Unió kö-
zös kül- és biztonságpolitikájának kiala-
kulását, céljait, mûködését, képviseletét,
s annak részét képezô Közös Biztonság-
és Védelmi Politika szervezetének célki-
tûzéseit tárgyalja. Végül a személyek ha-
táron át történô szabad mozgását bizto-
sító szabályokat tartalmazza a kézikönyv
utolsó (XIV.) fejezete. Szó van itt a
Schengeni Megállapodásról, az EK
Szerzôdés IV. címében foglalt menekült-
ügyi, bevándorlási stb. politikáról, az
Európai Bíróság hatáskörérôl. Az igaz-
ságügyi szervek közti együttmûködésrôl
és más idevágó rendelkezésekrôl is.

R. I.

Anwar Mustafa

VÁLLALKOZÁS
ÉS MÛKÖDÉSE

INOX Kft. Budapest, 2005

Új helyzet alakult ki napjainkban a
gazdálkodó szervezetek, a vállalkozások
számára a gazdaságban, a technikában
bekövetkezett nagyméretû változások
miatt. Különösen érezhetô ez Magyaror-
szágon, mert itt a közelmúltban nemcsak
gazdasági, hanem jelentôs politikai vál-
tozások is történtek. Hazánk fejlôdése, a
piacgazdaság követelményei, a vállalko-
zások egyre növekvô nemzetgazdasági
szerepe egyaránt megkövetelik, hogy a
vállalkozók, a felsôoktatásban résztve-
vôk rendelkezzenek korszerû vállal-
kozási ismeretekkel, amelyek a vállal-
kozás létrehozásától kezdve a stratégiai
terv szerinti mûködtetésig és a saját, va-
lamint a nemzetgazdasági célok eléré-
séig tartalmazzák a szükséges tudniva-
lókat. A vállalkozások dinamikus fejlô-
désének döntô szerepe van az ország
gazdaságának kedvezô alakulásában. A
vállalkozási ismertek elsajátítása biz-
tosítja a vállalkozások helyes irányítását,
a megfelelô döntéseket. Az LSI Infor-
matikai Oktatóközpont kiadásában meg-
jelent felsôoktatási tankönyv a gyakor-

lati igények szem elôtt tartásával, a kör-
nyezeti kapcsolatrendszerek elemzésével
mutatja be a vállalkozások gazdaság-
tanát. A tankönyv szerzôjén (dr. Anwar
Mustafa) kívül Kovács Edina, dr. Pálin-
kás Jenô és dr. Vámosi Zoltán mûködtek
közre a kötet összeállításában.

A tizenegy fejezetbôl álló tankönyv-
ben elôször a társadalom és a tulajdon-
viszonyok kapcsolata, a privatizáció és a
modernizáció kérdései kerülnek megvi-
lágításra. A modernizáció a vállalkozás
dinamikus eleme, fô ágai: a társadalmi, a
gazdasági és a mûszaki modernizáció. A
rendszerelmélet keretében a rendszert
körülvevô környezeti kapcsolatokkal, a
vállalat belsô struktúrájával ismerke-
dünk meg. A vállalat szervezetként bo-
nyolult, célszerû és nyílt rendszernek te-
kinthetô, amelynek alapvetô eleme maga
az ember. A vállalat nem csak vagyontár-
gyakból áll, hanem szervezett és mûködô
rendszer is. A vállalati gazdaságtan
elméleti hátterét alkotó vállalatelméletek
a közgazdaságtan, a jog, a szociológia. A
pszichológia és más tudományoknak a
vállalatokra vonatkozó megállapításai
tartalmazzák; megismerjük a holisztikus,
a magatartási és az innovatív vállalat-
elméletek jellemzôit. 

Az állam többféle módon gyakorol
hatást a gazdaság életére, a gazdasági
szereplôk mûködésére. A politika és a
gazdaság kölcsönhatásaival foglalkozó
gazdaságpolitika az állam gazdasággal
összefüggô céljainak és eszközeinek az
összessége. Bemutatásra kerülnek az ál-
lam gazdasági funkciói, a gazdaságirá-
nyítás alaptípusai (közvetlen és közvetett
irányítási rendszer) és a gazdaságpolitika
eszközrendszere, ide a tervezés, a gazda-
sági szabályozás és az adórendszer tarto-
zik. Megismerjük a magyar adórendszer
fôbb jellemzôit, a szükséges fogalmakat
és az adónemeket is. A vállalkozások pia-
ci környezete tárgykörében a piac mûkö-
dését befolyásoló tényezôkrôl, a piacra
lépés módjáról, a piaci versenyhelyze-
tekrôl, az állam szerepérôl, valamint a
piacgazdaság sokirányú – tiltó, korlátozó,
ellenôrzô – tevékenységérôl van szó. 

A vállalkozások sokféle szerepet töl-
tenek be az egyén és a társadalom éle-
tében. Tevékenységük érinti a termékek
elôállítását. A szolgáltatásokat, a munka-
helyteremtést, az adózást, a mikrostruk-
túra színvonalának az emelését s nem
utolsósorban a vállalkozó és munkatársai
jövedelmét. A vállalkozások létrehozása
tervezésének a folyamatához tartozó tud-
nivalókról (szükségletek, feltárása, a te-
vékenység meghatározása, környezetfel-

tárás, mûködési feltételek, szervezeti for-
mák stb.) szintén képet kapunk. Az ered-
ményes modern gazdálkodás megte-
remtéséhez vállalati stratégia kialakítása
szükséges; ez hosszú távú tervkoncep-
ció, olyan rendszer, amely meghatározza
a vállalat céljait, a módokat és eszközö-
ket, amelyekkel a vállalat azokat el akar-
ja érni. Szó van itt a stratégia kidolgo-
zásáról, a hatékony struktúra kialakí-
tásáról és a válságkezelô stratégiáról, a
csôd- és a felszámolási eljárásról.

A vállalati marketingstratégia kiala-
kításánál meg kell határozni a cég ter-
mékeinek piaci pozícióit, meg kell jelöl-
ni a célpiacokat, ki kell alakítani a ter-
mékkínálatot s azt is, hogy milyen árpo-
litikát valósítson meg a vállalat. Figye-
lembe kell venni a vevô megelégedett-
ségét is, és a célok elérését biztosító két-
irányú információáramlásra alkalmas
kommunikációs rendszert kell mûködtet-
ni. Olvashatunk a marketing régebbi és
mai értelmezésérôl, a fogyasztói és a szer-
vezeti piac marketing jellemzôirôl, a kí-
nálati és a keresleti piac, valamint a vevô-
igény módjának változásairól. A stratégiai
célok elérését szolgáló marketing infor-
mációs rendszer külsô és belsô informá-
ciókból, a kétirányú információáramlás-
ból, az ügyfélkapcsolatból áll. A marke-
tingprogram a célokon kívül az eszközö-
ket, a végrehajtás ütemtervét, az ellenôr-
zési pontokat, a felelôsöket és a költség-
tervet, a kitûzött eredményt is tartalmaz-
za. Végül a marketingeszközök különbö-
zô piaci helyzetekben alkalmazott kom-
binációjával: a marketingmix elemeivel
ismerkedünk meg ebben a tárgykörben.

A humán erôforrás szerepének
felértékelôdésével foglalkozó (VII.)
fejezetben a környezeti változások hatá-
sairól, az Európai Unió vállalkozásfe-
jlesztési politikájáról, az emberi erôfor-
rások kiválasztásáról, a személyzetfej-
lesztésrôl és a szervezeti kultúráról van
szó. A globalizáció nagyobb lehetôséget
ad a gazdaságok, a kultúrák és a civilizá-
ciók érintkezéséhez. Az EU-ban számos
terv és stratégia mozdítja elô a vál-
lalkozásfejlesztést, így például a 2004-
ben kidolgozott Vállalkozási Akcióterv
célkitûzései: erôsíteni a vállalkozási
gondolkodásmódot, bátorítani a vál-
lalkozások alapítását és ösztönözni
versenyképességüket, javítani a finan-
szírozási lehetôségeket és biztosítani a
vállalkozóbarát környezetet. A tárgyi és
a forgóeszköz-gazdálkodás tudnivalóit, a
vállalkozási eszközök finanszírozási
lehetôségeit, az éves beszámoló elemeit,
a pénz- és hitelgazdálkodás feladatát,
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