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Tartalom 

• A. D. Chandler tipológiája: a tulajdonlás és igazgatás 

egységét megőrző családi vállalattól a menedzseri 

vállalatig. Típusok és/vagy stádiumok. Az amerikai 

modell és Európa „eredeti jellegzetességei” 

• Az egyéni, közkereseti társasági és a részvénytársasági 

cégforma. Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a 

vezérigazgató 

• A nagyvállalati toplisták összeállításának módszertani 

problémái: létszám, alaptőke, mérlegfőösszeg.  

A nyilvános számadásra nem kötelezett vállalatok 

számbavételi nehézségei  



A vállalkozó klasszikus definíciói I. 

• W. Sombart [1920’s évek]: A kapitalisztikus vállalkozó 

sajátosságai a kapitalizmus tetőfokán (19–20. sz.) 

A. Külső hatáskör 

1. Az vállalkozói foglalkozás fokozatosan elvált a tőketulajdontól  

(a tulajdonos vállalkozó helyébe az alkalmazott vezető, az 

‘igazgató’ lépett) 

2. Funkcionális specializálódás 

3. A funkciók integrálódásának irányzata 

B. Vállalkozói típusok 

1. Szakember 

2. Kereskedő 

3. Pénzember 

 A három típus bármelyike a legritkább esetben fordul elő a maga 

tisztaságában. Bizonyos tekintetben időbeli sorrend is 

C. Származás  



A vállalkozó klasszikus definíciói II. 

• Joseph A. Schumpeter (1883-1950): A vállalkozó [1928] 1982. 43–47. 

• A vállalkozói szerep lényege az új gazdasági lehetőségek fölismerése 

és kiaknázása. A gazdasági vezetésnek a következő feladattípusokat 

kell ellátnia: 

1. Új vagy más minőségű termékek előállítása és elismertetése 

2. Új termelési módszerek bevezetése 

3. Az ipar új szervezeteinek kialakítása 

4. Új felvevőpiacok föltárása 

5. Új beszerzési források föltárása 

• A modern vállalkozó típusai: 

a) A gyáros és kereskedő a szabadverseny korának uralkodó típusa volt, de 

még ma is gyakran találkozunk vele 

b) A ‘modern ipar kapitánya’ 

c) Az ‘igazgató’ 

d) A ‘gründoló’ (Gründer, promoter)  



Alfred duPont Chandler (1918–2007) 

és az amerikai ’big business’ története 

• A művek (Strategy & Structure, 1962; The Visible Hand, 1977;  

Scale & Scope, 1990) 

• A történeti tipológia (1977): 

1. A hagyományos kapitalizmus ‘személyi vállalata’ (personal enterprise) 

2. A modern kapitalizmusban is lehetséges tulajdonlás és igazgatás 

egységét megőrző ‘vállalkozói/ családi vállalat’ (entreprenerial/family 

firm) 

3. ‘Ügyvezetői vállalat’ (managerial enterprise). A tulajdonlás szétszórtsága 

miatt minden döntéshozatali szinten managerek uralkodnak 

• A nemzetközi összehasonlítás pólusai (1990): 

a) brit ‘személyes vállalkozás’ 

b) német ‘korporatív vállalkozás’ 

• Az európai recepció (L. Hannah, LSE; Kleinschmidt–Welskopp 

(Dortmund, Berlin) 



A menedzseri hierarchiák fejlődési típusai 

(Chandler nyomán) 

U-forma 

• Centralizált, funkcionálisan 

departementalizált vállalati 

struktúra 

• Központi hivatalok 

középvezetői felelősek olyan 

funkciókért mint eladás, 

finanszírozás 

• Először a vasút mintájára 

1890-1910 között pl. 

American Tobacco Company 

(USA) 

M-forma 

• Decentralizált multidivíziós 

vállalati struktúra 

• Hatékonyan képes ellenőrizni 

a kiterjedt menedzseri 

funkciókat, elkülöníti a napi 

operatív döntéseket a hosszú 

távú stratégia kialakításától 

• Először 1910 k. Siemens-

Halske (Németország) 



Az U-forma sémája 

(Shmitz, 1993. 32.) 



Az M-forma sémája 

(Schmitz, 1993. 33) 



A törvényi szabályozás Magyarországon 

• 1840. évi törvények (XVII. tc. a gyárakról; XVIII. tc. a kereskedelmi 

társaságokról) 1852. évi pátens (1860-ig) 

• 1875: XXXVII. tc. Kereskedelmi Törvény (KT) 

– Cégek: egyéni cég; közkereseti társaság, betéti társaság, részvénytársaság, 

szövetkezet  

– Német mintára (közgyűlés a stratégiai döntéseket és a felügyeletet az Aufsichtsrat, 

operatív vezetést a Vorstand kezébe) szabályozta a részvénytársaságok 

szervezeti felépítését (a közgyűlés választja az igazgatóságot és felügyelő 

bizottságot, de a tényleges irányítást az előbbire, utóbbira a könyveléstechnikai 

ellenőrzés formális feladatát bízza) 

– 193. §. Ügyvitelre vonatkozó képviselettel más meghatalmazottak vagy társsági 

hivatalnokok is megbízathatnak (43. §. kereskedelmi meghatalmazottak) 

• Baumgarten Nándor: A vezérigazgató [1913] „A társasági hivatalnok-

igazgató, kiről törvényünk meg sem emlékezik, a végrehajtó hatalom 

gyakorlata folytán oly fontos szerepre tett szert, hogy lassanként a társaság 

szolgájából annak urává emelkedett. Így lett a hivatalnokból igazgató, 

vezérigazgató, majd az igazgatótanács tagja és elnöke.”   



Christopher Schmitz:  

A világ legnagyobb iparvállalatai 1912-ben 

(BH, 1995) 

• Számítási mód: részvények 

kapitalizált tőkeértéke 

alapján 

• USA, Nagy-Britannia (aktív 

tőzsdei forgalom az 

értékpapírokból) 

• 1–10. csak amerikai-angol 

vállalatok 

1. US Steal 757 mill. $ 

2. Standard Oil 390 mill. $ 

3. J & P Coats 301 mill. $   

• Számítási mód: 

mérlegfőösszeg alapján 

 

• Németország (korlátozott 

nyilvános forgalom e 

részvényekből) 

 

14. Krupp 143 mill. $ 

15. Siemens 122 mill. $ 

16. AEG 113 mill. $ 



A top eleven, 1912 

(Schmitz, 1995) 



A nagyvállalati toplisták összeállításának 

módszertani nehézségei (1912) 

• Vállalat, telephely, üzem 

• Létszám (1000 fő fölött, 1910-es népszámlálás); kapitalizált tőkeérték 

(Értéktőzsde árjegyző lapja); mérlegfőösszeg alapján (Nagy Magyar 

Compass) 

• Kapitalizált tőkeérték és mérlegfőösszeg szerint első helyen Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt (142 mill. K; 115 mill. K). Ganz és társa-Danubius 

tőkeérték szerint 4., mérlegfőösszeg szerint 2. helyen (37 mill.; 99 mill. K) 

• 100 $ = 502 K árfolyamon számolva a Rima a nemzetközi kapitalizált 

tőkeérték szerinti lista 88. helyére kerülne (mérlegfőösszeg szerint már csak 

a 100. fölött) 

• M. kir. állami vasgyárak mérlege alapján (1912: 212 mill. K.) megelőzné a 

Rimát 

• A nyilvános számadásra nem kötelezett egyéni vállalatok és közkereseti 

társaságok sem sorolhatók be (pedig a családi vállalatok jelentősége 

számottevő (pl. Weiss Manfréd művek csak 1914-ben válik 

részvénytársasággá) 





A részvénytársasági ipari élcsoport ágazati 

megoszlása Magyarországon (1912) 

Szénbányák 5 

Élelmiszeripar 18 

Vas- és fémipar 1 

Gépgyártás 5 

Villamossági ipar 5 

Vegyipar 6 

Építőanyag-ipar 5 

Papíripar 1 

Nyomdaipar 2 

Textilipar 2 

Összesen 50 
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