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Bevezetés 
 
A vállalkozó fogalmának változása több szempontból is fontos kutatási terület. 
Egyrészt, a doktori témám (A vállalkozói adózás története és mai helyzete) fontos 
részterülete. Nem lehet a vállalkozói adózást úgy áttekinteni, hogy ne tudnánk, kit 
tekintünk vállalkozónak, különösen a történeti áttekintés esetében, hiszen nemcsak 
a fogalom, hanem vele szinkronban a vállalkozó elnevezése is más és más volt az 
egyes időszakokban. Másrészt jogtörténeti szempontból is érdekes és fontos kuta-
tási terület, hiszen az általános jogtörténeti kutatásnak ez periférikus terület, azon-
ban pénzügyi (és gazdasági) jogi szempontból jóval lényegesebbnek, fontosabbnak 
tekinthető. 

A bevezetésben indokolt meghatározni, hogy kit tekintek vállalkozónak. A mai 
korban ez egyértelmű, hiszen jogszabályok és a jogirodalom is egyértelműen meg-
határozzák ezt. Az ezt megelőző időszakokban az alábbi ismérveknek megfelelő 
személyeket tekintem vállalkozóknak: 
- üzletszerű, értékesítési célú gazdasági tevékenység, 
- nyereségérdekeltség, 
- vállalkozói tevékenység saját név alatt, saját kockázattal,  
- adott korra jellemző jogalanyiság és személyes szabadság.  

Minden vizsgált korban kitértem arra is, hogy a vállalkozóként szóba jöhető 
személyek rendelkeznek-e jogalanyisággal. Ezen vizsgálathoz egy fővárosi ítélő-
táblai ajánlás indoklását vettem alapul. Eszerint: „A jogalanyiság fogalmát a Ptk. 
nem definiálja, a jogirodalomban azonban ennek meghatározása általánosan is-
mert és elfogadott. A jogalany olyan személy, akit jogviszony szereplőjeként jogok 
illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek.1 A rabszolgák nem voltak jogalanyok, 
csak jogtárgyak, így semmiképpen nem tekinthetők vállalkozóknak. A jobbágyok 

                                                 
1 Fővárosi Ítélőtábla 1/2005. (V. 9.) határozata: „Ajánlás az egyéni cég jogalanyisága tárgyában” 



406 Francsovics István 

 

jogalanyisága sem volt teljes körű, mert kevés joggal, és aránytalanul sok kötele-
zettséggel rendelkeztek, és a személyes szabadságuk is korlátozott volt. Ezért ez a 
két réteg semmiképpen nem tekinthető vállalkozónak. 

Jelen tanulmány időrendi feldolgozást tartalmaz, az ókortól az újkor első idősza-
káig. Terjedelmi okokból az ezt követő időszak feldolgozása egy következő dolgo-
zat témája lesz. 
 
I. Ókor – az első vállalkozók  
 
Az ókort megelőzően nem beszélhetünk mai értelemben vett vállalkozókról, mert a 
Bevezetésben leírt kritériumoknak egyetlen réteg sem felelt meg. A megelőző kor-
ban a javak előállítása döntő részben saját szükséglet kielégítésére történt, ha volt 
is minimális árucsere, az semmiképpen nem tekinthető nyereségérdekeltnek, hiszen 
akkor még a pénzt sem találták fel. Az ókori (és a középkori), mai szemmel nézve 
kvázi vállalkozóknak tekinthető személyek közös jellemzője, hogy – eltérően a mai 
vállalkozói besorolástól – többségük elnevezését nem a vállalkozói lét határozta 
meg, hanem a tevékenységüket jelezte. A kereskedők, iparosok, kézművesek, sza-
bad mezőgazdasági termelők stb. nem rendelkeztek közös „vállalkozó” megjelölés-
sel, hiszen az elnevezés és a kategorizálás az iparosítás korának és az azt követő 
időszakoknak a terméke, bár, mint alább látható, a római korban szűk körben 
megjelent a „vállalkozó” kifejezés, a vállalkozók egyesülete név formájában.  

A kereskedők az első olyan réteg, akik vállalkozóknak tekinthetők. Kialakulásu-
kat az ókor kezdetére lehet tenni, és megjelenésüket az tette lehetővé, hogy az ak-
kori emberek túlléptek az önellátás szintjén. Mivel az iparosok, a mezőgazdasági 
termék-előállítók elsősorban saját termelésükkel voltak lekötve, fokozatosan kiala-
kult az a réteg, amelyik főfoglalkozásszerűen kereskedelemmel foglalkozott. A 
kereskedelem kezdetben egyszerű árucsere formájában zajlott, majd a fejlődés 
következő fázisában, köszönhetően a föníciaiaknak, feltalálták a pénzt, ami jelen-
tősen megkönnyítette a kereskedelem és az árucsere fejlődését. 

Az ókorban a kereskedőkön és az iparosokon kívül sok más gazdasági tevékeny-
séget végeztek az emberek, azonban a viszonyok és a fő jellemzők alapján csak 
részben tekinthetők mai értelemben vett vállalkozóknak. Az ókor legjelentősebb 
állama a Római Birodalom volt, és annak császárkori társadalmát megvizsgálva 
találhatók köztük vállalkozó jellegű tevékenységet végző személyek. „A 
honestiores rendjébe tartoztak … a magasabb foglalkozások művelő (orvosok, 
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építészek, stb.)”.2 Ez a kategória biztosan vállalkozó jellegű tevékenységet végzett, 
hiszen a tevékenységükből bevételük származott, és azt szabadfoglalkozásúként 
űzhették, tekintettel arra is, hogy a mai értelemben vett munkaviszony még nem 
létezett. Szintén vállalkozó jelleg jellemezhette a városi köznépet (plebei), „amely 
érdekvédelmi célból gyakran szakmai egyesületekbe (collegia) tömörült.”3 Már 
viszonylag korán, a köztársasági korban egymás után alakultak ki a vállalkozók 
egyesületei (corpora pistorum).4 Valószínűleg első alkalommal ekkor használták a 
„vállalkozó” elnevezést. Hasonló szerepük lehetett az első ízben szintén a köztársa-
sági korban említett hajófuvarozók egyesületének (corpus naviculariorum) és a 
temetkezési egyesületnek (collegium funeraticium). Nem derül ki, hogy ezek az 
egyesületek végezték-e a bevételszerző, kvázi vállalkozói tevékenységet, vagy a 
tagjaik, és az egyesületek fő tevékenysége a tagok vállalkozásának elősegítése volt-
e. Mindenesetre az jelent némi kapaszkodót, hogy elnevezésük alapján az említett 
egyesületek rendelkeztek jogképességgel. Tudjuk, hogy a személyegyesülések 
közül csak a societas az, ami nem volt felruházva jogképességgel. A Római Biro-
dalomban a példaként felsoroltakon kívül is voltak jogképességgel felruházott 
személyegyesülések, pl. jogi személyiséggel rendelkező gazdasági, kereskedelmi 
társaságok, egyesületek. Megállapítható, hogy a kereskedelmi gazdasági társaságok 
előképe is, csakúgy, mint a városi köznépnél említett vállalkozó előképe is a Ró-
mai Birodalomban alakult ki. 

A mezőgazdasági termelés a kis- és nagybirtokokon zajlott, alapja főleg a Római 
Birodalomban a rabszolgatartás volt. A kisbirtokosok fő célja a megélhetés volt, 
termékeik többségét önellátásra fordították, nyereségérdekeltség fel sem merülhet 
esetükben, üzletszerűség szintén nem, mert csak termékeik viszonylag csekély 
hányadát értékesítették. A nagybirtokosok alkották a földbirtokos arisztokráciát, 
akik egyben a senator rend tagjai is voltak. Annyiban kettősség jellemezte a tevé-
kenységüket, hogy belőlük kerültek ki általában a magas beosztású hivatalnokok, 
katonai vezetők is. A nagybirtokosok esetében az üzletszerűség megvalósult, vala-
mint kimutatható bizonyos mértékben a mai értelemben vett piaci kockázat-vállalás 
és a nyereségérdekeltség is.  

Összefoglalva: a Római Birodalomban tevékenykedő gazdasági szereplők közül 
többé-kevésbé megfeleltek a mai vállalkozó fogalmának a kereskedők, a szellemi 
foglalkozások (orvos, építész stb.) művelői, a városi köznép szakmát művelő tagjai 

                                                 
2 FÖLDI – HAMZA 2005, 55. o. 
3 Uo. 56. o. 
4 Uo. 233. o. 
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és azok egyesületei, más szolgáltató személyek és egyesületek (pl. hajófuvarozók, 
temetkezéssel foglalkozók, jogi személyiséggel rendelkező kereskedelmi társasá-
gok, egyesületek), nagybirtokosok. E jogalanyok mindegyike – a societas kivételé-
vel – jogképességgel rendelkezett. Az emberek jogképességében voltak különbsé-
gek, kiváltságok, monopóliumok, születési és vagyoni előjogok, de a felsoroltaknál 
a vállalkozói kritériumok az adott kor szintjén teljesültek. 

A magyar történelemből nem rendelkezünk adattal arra vonatkozóan, hogy az 
ókorban lett volna olyan réteg, amely vállalkozó jellegű tevékenységet végzett. 
 
II. Vállalkozók a középkorban 
 
1. Vállalkozók a középkorban Nyugat-Európában 
 
A középkori vállalkozóknak tekinthető személyek elsősorban Nyugat-Európában 
találhatók meg. Európa és az akkor ismert világ többi részén az iparosodás folya-
mata, az áru-és pénzviszonyok fejlődése kisebb-nagyobb késéssel következett be, 
ezért is érdemes a középkorra vonatkozó áttekintést erre a területre összpontosítani. 
A vállalkozó fogalma a középkorban sem vált általánossá, a mai értelemben vállal-
kozónak tekinthető személyek elnevezése inkább a tevékenységük alapján történt: 
így voltak kereskedők, különféle szakmát űző iparosok, mezőgazdasági termék-
előállítást végző földbirtokosok, stb. 

A kézművesek-iparosok a középkorban a társadalom csekély hányadát tették ki, 
hiszen a munkaképes lakosság legnagyobb része a mezőgazdaságban dolgozott, 
valamint a jövedelem és a gazdagság is a földtulajdonon alapult. A kézművesek-
iparosok tevékenységüket ebben a korban elsősorban céhes keretek között végez-
ték. A kézművesség volt az általános termelési forma. „A kézműves a saját házá-
ban lévő kis műhelyben termelt, esetleg feleségével és gyermekeivel, a legényekkel 
vagy inasokkal. A céh a legapróbb részletekig szabályozta a termelés és az értéke-
sítés minden részletét, a minőségi normákat, a legények és inasok számát, a tanu-
lóidőt és a fizetséget, az eszközök fajtáit és használatuk módját, a termelési kvótá-
kat, az árakat és a versenyt.”5 Szintén mai szóhasználattal élve ezek a jogosítvá-
nyok szinte tulajdonosi beleszólást engedtek a céhtagok ügyeibe, hiszen önállóan 
nem állapíthatták meg például az árakat, a termelés és értékesítés részleteit. Felve-
tődhet a kérdés, ilyen szigorú megkötések mellett a céhtagok tekinthetők-e mai 
értelemben vett vállalkozóknak, főleg az önálló gazdasági döntési jogosultság 

                                                 
5 DIDERIKS és társai 1995. 
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szempontjából. Véleményem szerint ez a helyzet nem hasonlít a jobbágyok hely-
zetére, a céhtagok személyes szabadsága biztosított, és jogalanyiságuk is megvolt. 
A céh szigorú, szinte minden részletre kiterjedő belső előírásait egyrészt a cég mint 
közösség hozza, tehát azok döntenek, akikre a döntés vonatkozik, ebben az érte-
lemben önkorlátozásról is beszélhetünk. Másrészt ma is korlátozzák jogszabályok, 
belső szabályzatok a vállalkozói tevékenységet, és a céh belső előírásait belső sza-
bályzatnak tekintve is megvan a hasonlóság a mai vállalatokkal, vállalatcsoportok-
kal. Ezek alapján az a következtetésem, hogy a céhtagok minden további nélkül 
megfelelnek a vállalkozói kritériumoknak. Felvetődik a kérdés, maguk a céhek 
tekinthetők-e vállalkozóknak? Véleményem szerint nem, hiszen a négy vállalkozói 
kritériumból többnek nem felelnek meg. Megállapítható, hogy a céhek valójában 
nem folytattak termelő-szolgáltató tevékenységet, ez a céhtagok saját gazdaságá-
ban zajlott. Mai értelemben nézve a céhek inkább részben egyfajta érdek-képvise-
leti tevékenységet végeztek (kvázi vállalkozói érdekképviselet), részben szintén 
mai szóhasználattal köztestületi feladatokat láttak el, mint például a mai kamarák.  

A céhek a köztestületek történeti előzményeinek is felfoghatók. Ma is sok olyan 
szakma, vállalkozói tevékenység van, amely csak kamarai tagság mellett végezhető 
(pl. ügyvédi, könyvvizsgálói stb.). Ezen állítás alátámasztására célszerű megvizs-
gálni a köztestületek mai szabályozását. A köztestületekre vonatkozó általános 
szabályok a Ptk-ban vannak. Eszerint: „A köztestület önkormányzattal és nyilván-
tartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A 
köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcso-
lódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy”.6 „Törvény előírhatja, hogy 
valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott 
tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható.”7 Megállapítható, hogy a céhek-
nél működött bizonyos mértékű önkormányzatiság, a döntéseket a céhmesterek 
hozták, akik egyébként a saját műhelyükben teljhatalommal rendelkeztek. Úgy-
szintén megállapítható a nyilvántartott tagság intézménye, hiszen a céhek virágko-
rában céhtagság nélkül gyakorlatilag nem, vagy igen korlátozottan lehetett kézmű-
ves tevékenységet folytatni. A közfeladat ellátása is megállapítható, bár értelem-
szerűen abban az időszakban ezt nem így hívták. A céhtagok nyilvántartásának 
vezetése, ezzel együtt a kvázi tevékenységi engedély biztosítása tekinthető közfel-
adatnak, mint például a mai szakmai kamaráknál is. Ami hiányzik a régi céheknél a 
mai köztestületekhez képest, az a törvényi előírás a megalakulásra, feladat-ellá-

                                                 
6 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 65. § (1) bek. 
7 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 65. § (4) bek. 
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tásra, illetve a kötelező tagság bizonyos tevékenységek esetén. Felmerülhet az a 
kérdés is, a középkori céhek önkéntes alapon, vagy jogi előírás következtében 
jöttek-e létre? A mai korra vonatkozó kötelező kamarai tagsággal kapcsolatban 
érdemes idézni az Alkotmánybíróság erre vonatkozó egyik megállapítását, amelyet 
az ügyvédek kötelező kamarai tagságával kapcsolatban tett: „Az ügyvédi kamarát 
törvény létesítette, feladatait és működési rendjét, tevékenységét törvény szabá-
lyozza. Az ügyvédi kamara tehát nem az egyesülési szabadság jogán alapított sze-
mélyegyesülés, egyesület, személyközösség, személyi társulás vagy társadalmi 
szervezet, hanem köztestület, amelynek létrehozását törvény rendelte el.”8 Ha a 
létrehozást elrendelő törvény kifejezést a középkorra inkább jellemző szokásjogra, 
esetleg városi rendeletre cseréljük, az analógia nyilvánvaló. A céhekben értelem-
szerűen a kézműves tekinthető vállalkozónak, a legények, a segédek, a családtagok 
már nem, hiszen a rendelkezési jog (a céh szabályainak keretein belül), a kockázat-
vállalás, a nyereséghez jutás lehetősége mind a kézművesre vonatkoztatható. 

A középkorban is a kereskedők voltak azok, akik a tevékenységük, jellemzőik 
alapján a legközelebb álltak a mai értelemben vett vállalkozó-fogalomhoz. Az 
ókorhoz képest fokozatosan szélesedett a kereskedelembe bevont termékek köre, 
hosszabbodtak a kereskedelmi útvonalak (részben a felfedezéseknek köszönhetően 
is), viszont a lényeg nem változott: minden kereskedő célja az volt, hogy a keres-
kedelmi tevékenységen minél nagyobb hasznot realizáljon. Erre az időszakra te-
hető a kereskedelmi jog elkülönülése az általános magánjogtól. „A kereskedők nem 
a zárt közösségeken belül, hanem azok között kereskedtek, tehát külön jogvédelemre 
szorultak.”9 A kereskedők joga kezdetben a kereskedők joga (ius mercatorum) volt. Ez 
a kereskedők egymás közötti viszonyait szabályozta. Ez valójában szokásjog volt, de 
ezen a jogon alapultak a XIX. század kereskedelmi törvényei.” 

Csakúgy, mint az ókor vállalkozóinál, itt is megfigyelhető, hogy a jogképesség 
nem volt teljes körű, voltak kiváltságok, monopóliumok, születési és vagyoni elő-
jogok, de a felsoroltaknál a vállalkozói kritériumok az adott kor szintjén ebben az 
időszakban is teljesültek. Megállapítható, hogy a jelen pontban felsorolt személyek 
valamennyien – az előző mondatban leírtak miatt – nem polgári kori értelemben és 
mértékben, de rendelkeztek jogalanyisággal. 
 
 
 

                                                 
8 22/1994. (IV. 16.) AB-hat. 
9 MEZEY 2004, 166. o. 
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2. Vállalkozók Magyarországon a középkorban 
 
A magyar gazdaságtörténetből ismert, hogy ebben az időszakban nálunk is a keres-
kedők, az iparosok és részben a mezőgazdasági termelők voltak azok, akik a vál-
lalkozás ismérveinek többé-kevésbé megfeleltek. Iparosok azonban már a honfog-
lalók között is éltek (ötvösök, fegyverművesek, kovácsok). Őseink fejlett fémipar-
ral, ötvösséggel rendelkeztek.10 Ezek a kézművesek, iparosok már a szakmájukból 
éltek, viszont, főleg a korai időkben, a pénzviszonyok fejletlensége miatt, a termé-
keikért inkább árut kaptak. Több tényező alakította úgy a fejlődést, hogy az ipari 
tevékenység színtere a város lett. „A mezőgazdaság és a kézműipar szétválása a 14. 
században tovább haladt, nőtt a városokban az iparosok száma.”11 A jelentősebb 
szakmák, amelyekben a középkorban iparosok, kvázi-vállalkozók tevékenykedtek: 
kovács, szabó, varga, ötvös, fegyvergyártó és -öntő. 

A kézművesek a 13-14. századtól kezdve Magyarországon is céheket hoztak 
létre, amelyek fő feladata volt a kézművesek védelme a külső konkurenciával 
szemben. A céhek a kontárok, azaz nem céhtagok ellen védték az adott település 
kézműveseit. Ennek oka, hogy „szűk volt az a fogyasztó réteg, amely a növekvő számú 
városi, mezővárosi kézművesek termékeit vásárolni tudta. Az alacsony mezőgazdasági 
árakkal szemben az ipari termékek drágák voltak”.12 A céhek bezárkózása a belső piac 
szűkössége miatt fokozódott a következő századokban is. Azonban a céheknek a mai 
érdek-képviseleteknél, illetve köztestületeknél jóval nagyobb beleszólásuk volt a 
céhtagok vállalkozói ügyibe, ahogyan azt az előzőekben kifejtettem. 

Elvétve Magyarországon is előfordult már a 15. századtól a fejlettebb, céhes ke-
reteken túlmutató termelési rendszer, a Verlag egyfajta változata. A bártfai vászon-
szövés idetartozik, a hazai szükséglet felét itt állították elő. „A len fonatása, szö-
vése, a vászon fehérítése jelentős forgótőkét igényelt, amit csak a város tudott elő-
teremteni. Azaz Bártfán maga a város helyettesítette a tőkés vállalkozót.”13 Azon-
ban ez a kezdeményezés sem hozott hosszú távú eredményt, a fejlettebb nyugat-
európai ipar termékei leküzdhetetlen konkurenciát jelentettek, főleg a török kori 
megszállástól kezdődően. Más belső és külső körülmények is nehezítették az iparo-
sok helyzetét. Az ipari és technológiai fejlődés mind több és több tőkét igényelt 
volna, azonban ez Magyarországon a török megszállás alatt, majd azt követően 
sem volt megoldható, folyamatos tőkehiányról beszélhetünk. A nagyobb tőkeerejű, 
                                                 
10 HONVÁRI 1998, 25. o. 
11 Uo. 55. o. 
12 Uo. 58. o. 
13 Uo. 58. o. 
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külföldi tulajdonú vállalkozások pedig – főként a csábítóbbnak tűnő újvilági lehe-
tőségek miatt – nem, vagy csak alig jöttek Magyarországra, és természetesen a 
török megszállás veszélye is elriasztotta őket. Mindezek ellenére azért ebben az 
időszakban is megfigyelhető a magyar „vállalkozások” fejlődése, térnyerése. Meg-
említhető a bányászat, vasbányászat, vasgyártás, sóbányászat, malomipar, sütőipar, 
sörfőzés, húsmívesség, bőrkikészítés, bőrfeldolgozás, ruházati és szövőipar, fém-
művesség, fa- és építőipar, fazekasság művelése, mely tevékenységek művelői – a 
bányászati iparágak kivételével – általában céhekbe tömörültek. 

Annak megítélése, hogy a mezőgazdaság tevékenység mely szereplői minősít-
hetők vállalkozóknak, szintén történetileg vizsgálandó. Már a Bevezetőben emlí-
tettem, hogy a jobbágyokat nem tekintem vállalkozóknak, mert jogalanyiságuk és 
személyes szabadságuk erősen korlátozott volt. Ebből a szempontból a földbirto-
kosok, földtulajdonosok vállalkozóknak tekinthetők. Azért is megállapítható ez, 
mert a modern korban sem mindenki a saját tulajdonú földjén vállalkozik, bérelt 
földterületen is megvalósul a döntési szabadság a megtermelt termények vonatko-
zásában (természetesen, ha a bérleti díjat rendben megfizeti a bérlő-haszonbérlő). 
A földbirtokosok a földesúri földterületek csak kisebb hányadán gazdálkodtak 
önállóan, a területük nagyobb részét a jobbágyok bérelték, akiket nem tekintek 
vállalkozóknak, míg a földtulajdonosokat a jobbágyok részére bérbe adott földte-
rületek vonatkozásában igen, hiszen nemcsak a termelés, hanem a bérbeadás is 
megfelel a mai vállalkozói kritériumoknak. Az viszont fontos szempont, hogy a 
termelés célja önellátás vagy értékesítés-e, esetleg mindkettő.  

A mezőgazdaság az Árpád-korban még nem vált elsődleges árutermelő ágazattá. 
„A 11-13. században az áru-és pénzviszonyok fejletlenek voltak, így a mezőgazda-
sági üzemeknek elsősorban önellátásra kellett berendezkedniük.”14 A későbbiekben 
azonban egyre inkább előtérbe került az értékesítési célú termelés, a magyar külke-
reskedelemben az ércbányászati termékek mellett nagyon fontos szerep jutott a 
gabonaféléknek, a bornak és az élő állatoknak. 

A kereskedelem is vállalkozói tevékenységnek tekinthető, mint ahogy az előző 
fejezetben ismertettem, már az ókortól kezdődően. A magyar kereskedelemre igen 
korai adat lehető fel, eszerint „A honfoglalás előtt a magyarság az arab és viking 
kereskedők érdekkörébe tartozott”.15 Ez az adat nem ad információt arról, hogy a 
megjelölt arab és viking kereskedőkkel magyar kereskedők kereskedtek-e, vagy 
(mai értelemben vett magyar állam még nem lévén), a módosabb nemzetségek, 
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családok, előkelők adták el vagy cserélték el nélkülözhető vagy felesleges javaikat. 
A 11. századtól kezdve egyre több nyugati kalmár jött Magyarországra kereskedési 
céllal, és az áru- és pénzviszonyok fejlődésével a kereskedelem is mind jobban 
fejlődött. Az egész korszakra az a jellemző, hogy a külföldi, elsősorban nyugat-
európai kereskedők domináltak, azonban kialakult a magyar kereskedő réteg is, 
akik egyértelműen vállalkozóknak tekinthetők. A kereskedői réteg megerősödésé-
nek kedvezett a városok kialakulása, fejlődése, megerősödése, valamint – sok egyéb 
tényező mellett – a hazai és főleg a nemzetközi munkamegosztás fejlődése is.  

A középkori Magyarországon a jogalanyisággal kapcsolatban megállapítható, 
hogy gyakorlatilag minden réteg rendelkezett az adott korra és társadalmi helyze-
tükre jellemző jogalanyisággal, még kevés joggal és sok kötelezettséggel a jobbá-
gyok is, viszont a vállalkozói kritériumoknak csak e fejezetben felsorolt szűk réte-
gek feleltek meg. 
 
III. Vállalkozók az újkorban 
 
1. Nemzetközi vállalkozás-elméleti kitekintés  
 
A mai értelemben vett vállalkozó első, mai napig fennmaradt definícióját Jean-
Baptiste Say adta meg. Say a definíciót a vállalkozói funkciók felsorolásával adta 
meg. Nála a vállalkozói funkció a termelési tényezők, a tőke és a munka kombiná-
lása.16 A definíció alapján jól látható, hogy nála a vállalkozó nem azonos a tulajdo-
nossal, a tőke csak egyik eleme a vállalkozásnak. Ebből következik, hogy a befek-
tető tulajdonos, aki nem kombinálja e három funkciót, hanem például a tőkéjéből 
vásárolt termelési eszközöket bérbe adja, Say-nál nem számít vállalkozónak, mert a 
munka nem az ő érdekkörében jelenik meg. Szintén nem számít ezen elve alapján 
vállalkozónak a kereskedő, mert általában nem termel, nem rendelkezik termelési 
eszközökkel, esetleg munkaerővel sem. Végezetül a munkás sem vállalkozó nála, 
mert sem tőkéje, sem termelési eszköze nincsen. Meg kívánom jegyezni, hogy mai 
fogalmainkkal a termelési eszközöket bérbeadó tulajdonos és a kereskedő is vállal-
kozónak számít, hiszen üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, nyereségér-
dekeltek és piaci kockázatot is vállalnak. Ettől eltérően a munkás, aki munkaerejét 
adja bérbe, ma sem számít vállalkozónak. Végezetül a cégét működtető tulajdonos 
mindkét meghatározás alapján vállalkozónak minősül. 

                                                 
16 SAY 1803, 138-139. o. 
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Schumpeter továbbfejlesztette Say vállalkozó-definícióját, illetve a vállalkozói 
funkciók meghatározását.17 Munkájában megkülönbözteti a gazdaság normál 
reprodukciós mechanizmusait és a gazdasági fejlődés jelenségeit. A vállalkozót ez 
utóbbiak, a változási mechanizmusok hordozójaként definiálta. Szerinte a vállal-
kozó funkciója a változást indukáló új kombinációk realizálása, amelyek jelentkez-
hetnek a termékstruktúra, a technológia, a szervezet és a piacok területén egyaránt. 
A vállalkozó két legfontosabb vonása itt az innováció és a kockázatviselés motí-
vuma. Az innovációt jelen esetben Schumpeter úgy érti, hogy ez a fogalom első-
sorban nem a műszaki-tudományos újítások területét jelenti, hanem a gazdasági 
folyamat minden lényeges szegmensére kiterjed. Tehát a vállalkozó elsősorban 
nem feltaláló, hanem a gazdasági folyamat lényeges elemeit újító módon felhasz-
náló üzletember. „Az új kombinációk rendszerint új vállalatokban testesülnek meg, 
amelyek a régiek mellé lépnek, versenyeznek azokkal, elszívják előlük az erőforrá-
sokat, átveszik tőlük a vezető szerepet, kiszorítják őket a versenyből.”18 A kockázatvi-
selés Schumpeternél nem a vállalkozó személyes vagyonának kockáztatása, hanem 
a jövedelem és a presztízs kockáztatása. Schumpeter (1883-1950) jóval később élt, 
mint Say, így elméletei megalkotásánál támaszkodhatott azokra a tapasztalatokra, 
amelyek töb, mint 100 év alatt felgyülemlettek Say korához képest. Nála egyér-
telmű, hogy nem elég a tőke, a munkaerő és a termelési tényezők (természeti erő-
források) megléte ahhoz, hogy valaki tartósan sikeres vállalkozó lehessen, hanem 
innovációs ismeretek, készségek, képességek és kockázatvállalás is kell. 

A vállalkozói funkció kapcsán a gazdaságtörténeti közelítések általában azt az 
észrevételt hangsúlyozzák, hogy a gazdaságelméleti definíció operacionalizálható, 
s történetileg eltérő jelenségeket mos egybe.19 Gerschenkron a vállalkozót a nagy 
horderejű gazdasági döntésekkel jellemzi, s a modern vállalkozó attributumaként a 
hivatást, a hosszabb távú racionális kalkulációt és a magasabb színvonalú üzleti 
becsület normáját jelöli meg.20 Gerschenkron (1904-1978) két évtizeddel 
Schumpeter után született, és további szempontokat jelölt meg vállalkozói funk-
ciók gyanánt. Látszólag ellentmondás van a nagy horderejű gazdasági döntések és 
a hosszabb távú racionális kalkuláció között, azonban megállapítható, hogy a kettő 
egyáltalán nem zárja ki egymást, hiszen racionális kalkulációt követően is lehet 
nagy horderejű gazdasági döntést hozni. A magasabb színvonalú üzleti becsület 
elsősorban etikai kérdés, és azt fejezi ki, hogy aki tisztességtelen módon vállalko-
                                                 
17 SCHUMPETER 1980. 
18 SCHUMPETER 1980, 111-112. o. 
19 HUSZÁR 1982, 6. o. 
20 GERSCHENKRON 1976, 85-100. o. 
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zik, hosszú távon nem lehet sikeres vállalkozó, mert egyrészt az üzleti körökben 
gyorsan terjednek a hírek, másrészt akit egyszer becsapott valaki, soha többé nem 
számíthat vele üzletkötésre. 

Az újkorban már csak szűk körben kell külön vizsgálni a jogalanyiság fogalmát, (pl. 
USA rabszolgatartás, Közép-Kelet-Európában a XIX. század második feléig a jobbágy-
ság), az országok döntő többségében a polgárosodás meghozta a jogok kiteljesedését. 

Látható, hogy az újkor első részében megjelent vállalkozás-fogalmak, amelyeket 
elsősorban a kor vezető közgazdászai fogalmaztak meg, egyre speciálisabb szabá-
lyokat alkottak a vállalkozó fogalmára. Jogi szempontból véleményem szerint nem 
szükséges a vállalkozói funkciók ilyen szempontok szerinti kiterjesztése (mint 
ahogy pl. Schumpeter vagy Gerschenkron), hiszen például jogilag az a személy is 
vállalkozónak tekinthető az egyéb feltételek megléte esetén, akinek relatíve ala-
csony szintű innovációs képességei vannak, vagy akár az üzleti becsülete nem ma-
kulátlan, mert például megszegte egy ígéretét. 

Néhány fontos megállapítás a tanulmányból:  
- A mezőgazdasági termelők akkor vállalkozók, ha értékesítési céllal termelnek, 

és jogalanyisággal rendelkeznek. A termőföld bérbeadása vállalkozói tevé-
kenység. 

- A kereskedők, kézművesek, iparosok vállalkozóknak tekinthetők, míg a céhek nem. 
- Az újkorban megjelent a modern vállalkozó-fogalom, és megjelent a fogalmak-

ban a termelési tényezők, az innováció, a kockázatviselés, a gazdasági 
racionalitás és az üzleti becsület fogalma és követelménye is, bár ezek jogi 
szempontból kevésbé fontosak.  
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