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A vállalat fogalma
A vállalatok a legszélesebb körben elterjedt szervezetek a piacgazdaságpiacgazdasá
ban, a nemzet növekedésének motorjai, és jelentősen járulnak hozzá az
életszínvonal emeléséhez. Az üzleti élet mozgatórugója az eladó és a vevő
között létrejött csere. A vevőnek szükséglete támad egy termékre vagy
szolgáltatásra, és pénzt áldoz azért, hogy az eladótól ezt megkapja.
Tehát a vállalkozást úgy is definiálhatjuk, hogy szükségletek (termékek
és szolgáltatások) kielégítésére, profitszerzés céljából létrejött üzleti entient
tás, a termelési és szolgáltatási tevékenységek termelési-szervezeti
termelési szervezeti alapala
egységei, ahol a vállalati dolgozók, az egyének tevékenysége
tevékenysége a társadalom
szükségleteit elégítik ki.
Az üzleti vállalkozások az összes profitorientált tevékenységet és vállalválla
kozást magában foglalják. Ezek olyan termékeket és szolgáltatásokat kík
nálnak, amelyekre szükség van egy gazdaságban. Vannak vállalkozások,
amelyek
melyek termékeket gyártanak, mint például gépkocsikat, tejtermékeket,
mobiltelefonokat, divatárukat, hűtőszekrényeket, míg mások szolgáltatást
kínálnak, mint például a biztosítást, frizurakészítést, szállítmányozást, fuf
varozást, szórakoztatást a sporteseményektől
sportesemé
a zenefesztiválokig.

1. ábra A működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint (2013).
(2013). Forrás: KSH
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22. Bocskorfogó Kft. fogókat gyárt. A következő költségek merültek fel
az adott évben (ezer forintban):
Bérköltségek
Gépkezelők
165.000
Gépkarbantartók
34.000
Minőségellenőrök
56.000
Anyagköltségek
Réz
762.000
Gépolaj, gépzsír
4.000
Anyacsavar
1.300
a) Mennyi az éves közvetlen bérköltség?
165 MFt
b) Mennyi az éves közvetlen anyagköltség?
762 MFt
c) Mennyi az éves közvetett bér- és anyagköltség?
90 MFt és 5,3 MFt
23. Ing-Ovány Kft. egy ingeket előállító cég, és két műszakban dolgoznak a munkások. A vállalat délutánra 10% műszakpótlékot, míg túlórára az alapbéren felül 50% pótlékot ad. Mivel az összes inget raktárra gyártják, és nem egyedi megrendelésre, a pótlékokat az üzemi
általános költségek közé számolják el. A szeptemberi bérfizetési
jegyzék a következőket tartalmazza:
Összes munkaóra szeptemberben
16.000
Alap órabér a nappali műszakban
500
Összes ledolgozott órák száma a két műszakban túlóra
14.000
nélkül (a két műszakban ugyanannyi órát dolgoznak)
Az összes túlóra a nappali műszakban történt.
a) Számolja ki a túlórák számát! 16.000 – 14.000 = 2.000 óra
b) A bérköltség közül mennyit fizettek a túlórára és a műszakpótlékra?
Túlóra: 2.000 × 750 = 1,5 MFt, műszakpótlék: 7.000 × 50 = 350 eFt
c) Mennyi a közvetlen bérköltség? Mennyi a közvetett bérköltség?
Közvetlen bérköltség: 14.000 × 500 = 7 MFt,
Közvetett bérköltség: 1,5 + 0,35 = 1,85 MFt

